




ΕἸΝΖΕΙ ΑἸΒΟΛΌΗΙΝ 

ΡΗΠΟΘΜΟΣ {861 ΠῸ ἙΟἾ ΤΙΝ 

ΒΕ ἸΣΙ Ξ ΒΕΘΗ 

Π. ΕΒΙΔΌΤΕΙΟΝΟ ΡῈ ΤΕΧΤΙ 

ΟΝ 

Η. 1185 

ΑΌΒ ῈΝ ΑΡΠΑΝΌΓΠΌΝΟΕΝ ΒΕῚΙῚ ΚΟΝΙΟΙ,. ΡΕΕΌΒΘ. ΑἸΚΛΌΕΜΠ ΕΙΣ ΥΙΘΘΕΝΘΟΙΛΕΤΕΝ 

ΦΑΠΙΘΟΑΝΑ 1910. ΡΙΠ],..-ΠΙΒΤ, ΚΙΆΘΒΙ., Νὰ ὺ 

ΠΝΕΙ͂Ν 1017 

ΝΈΝΠΑΟ ΕΝ ΚΌΝΙΟΙ,. ΑΚΑΠΈΕΜΙΠΣ ΠΕ ἈΝΙΒΒΕΝΒΟΠΛΕΤΕΝ 

ΙΝ ΚΟΜΜΙΞΒΙΟΝ ΒΕῚ ΘΕΟΙα ΚΕΙΜΕΚ 





ΕἸΙἸΝΖΕΠΑΌΒΞΟΑΒΕΗ 

ΡΠΙΠ ΘΜ ΟΣ ΓΠΒΕΗ ΠῸ ΟΟἾΤ ΤΗΝ 

᾿ ΠΕΙΤΤΕΘ ΒΌΘΗ 

Π- ΕΒΙΑΌΤΕΒΟΝΟ ΕΞ ΤΕΧΤΕἕΒ 

ΝΟΝ 

Η. ΕΠ 5 

ΑΘ ΘῈΝ ΑΒΗΛΝΌΠΌΟΝΟΕΝ ΠΕῈΝ ΚΟΝΙΟΙ,. ΡΕΕΌΠΒΒ. ΑΚΑΡΘΕΜΙΕ ΕΝ ὙΥΙΒΒΕΝΒΟΗΑΕΤΕΝ 

ΤΑΗΝΟΛΝΕΑ 1910. ΡΗΙ],.-ΗΙΒΤ. ΚΙΑΒΒΕ. Νκ.θ 

ΒΕΡΆΠΙΝ 1917 

ΝΕΒΙΔα ΡΕΝ ΚΟΝΙΟΙ, ΑΙΚΑΘΕΜΙΕ ῬΕΝ ὙΥΙΒΒΕΝΒΘΟΉΛΕΤΕΝ 

ΙΝ ΚΟΜΜΙΞΒΙΟΝ ΒΕῚ ΘΕΟΚΟ ἘΕΙΜΕᾺ 



᾿ “ Γν" . ΓΝ Δ. Ὁ 
Γ ᾿ ᾿" 

3 

; δι λα 
-- Ἐν “ 

! 

Ἀ Υ 

᾿ Ι ᾿ 

(1. 

᾿ 

( (Δδἰοβθη ἴῃς ἄθι Θἰζιηρ ἀ6Ρ μ}}}].- Πϊδὲ. ΙΧ]αθθθ πὴ 21. ΠΘζοπὶ 

1. Ζαπι Ὀιιοὶς οἰ προγοίοῃς 8ηι σ᾽θίομθη Ταρσο, Δυβθ σΘθοπ ἂπη 29. ΝΜ: 

- Ξ τς ᾿ Φ ἐς δῷ 

] ἢ ὙΠ ἘΣ ἢ... 
δ ΔῈ ΤΣ ΝΣ τ 

᾿ πεῖ τ 

Ὑ με 

Ὑ 

. , - 

5 ἧς 

ΚΗ 

- ΤῊ γν ΕΥ̓ ζὴ Ἐν: 

τ΄ τας ᾽ 

Ε΄ ψ ᾿ 
Ξ ΕΝ ὁ --- 

ιν: ΕΒ 
» 

. ὦ 

κ᾿ ᾿ Ζ βι Ε - Α 5 ν - ΠΟΙΝ 

ἾὟΞ Φπυα αν δ ὺ 



ΔΑ. ΒΕΠΑΌΤΕΒΌΟΝΟα ΕΒ ΖΝΕΙΤΕΝ ΤΕΙΠΕΝ. 

ΝΟΙΙΞΤΑΝΡΙΘΟΒΕ ΕΗΗΑΙΖΤΈΝΕ ΚΟΙΌΜΝΝΕΝ. 

᾿ Δ Θυ]αι ἀν ἴῃ ἀθὴ ἰοίχίθη. {γὰρ ΘΓ 56 ἢ. ΡΠ] ΓΘ. ΒυΙ ΟΠ οἰκο 

(Εν. 14:1) Ῥοροππθπθη [)15Ἰτιιββδίοη. ἄρον 16 Ταροπα θη. ον Οδίζοι: τυ ἴῃ 

ΚΟ]. ἃ, αἴθ ἴον αὰ5. Εν. 82. τη 817. Ζιιδετηπηοηβοίχί, ἀδν {Προυρδηρ' Ζιι ἄθὴ 

ΒΡΘΖΙΘΙ]ΊΘΤΘ. ἄρεταί ρΘΔοη. ΝΈΟΙ οἰποι τ αἴθ ΘΟΠ ΘΕ Ιρ κοῖς. ἀν ΘΔΘΠο 

Βοχαρ) οι Βοιπιουϊειηρ", αἴθ ἀὰΐ ἀ16 {ΠΡ υβι μα] 1 ΟΠ]κοῖς. ἄον Οοὐμοβθυ θη "5 

αἀδαΐοί (οἵ θεοὶ λόγωι ϑεωρητοί), ἔπ νυν οὐ (Ὁσὺ (Κο]. ἃ, Εν. 82, 2): 

» 1) ὰ πῃ αἴθ τη] ρ Ὁ Π6. Αὐὶ τι ἢ 61 506 ΖΙ ΘΙ] ρθη. ἀρεταὶ ἀπ ρθυν ΘΒ 6 ἢ 

ἰδ ἀπ 5100. ἀἄδταιβ αἴ νὸν Εν ρκοῖῦ ποὺ θοβίθμοπαθ ἸΚοηβυ τας οι (6. 

Οοὐποιῦ θυβθῆθη Ἰϑ|ῦ. 50. Ο]]6ὴ νυ ἀπ|5, πα θη) υνὴν ἀθοι ἴῃ" 6. 5Ρ06216116 

(Κ οπδυ0 8} πὰ οἷπθ 656. νορθγίηρθη, 8 αἴθ Πδιρίβαομο χαροκΖίο μὴ 

(ἐπὶ τίὸ] κἰεφάλαιον ἀπ᾽οφευξόμεθϑαϑ) .. .. αἴθ οἰηῖρθ. . «« 

ΒΙΒΠΘΙ ἰὰ5 πηδ Βλέπεται καὶ τῶν ἑλικωτέρων ἀρετῶν : ἃ 61 πἰθιηδηςα Κὔπηϊο 

ΒΆΡΘΠ, τγὰ5 (5. Εν ἀρεταὶ 5611 501160 Οὐδ υνῖο ἀρουπδαιρύ 416565 Ῥοθυβ ἢ 8 

ἕλιξ ἴῃ αἰθ5θπὶ ζαβδιη θη δ ΡῈ ΘΥ γ  Θ] 6 ἢ. σοί Καηη. [)8 ἴῃ ἄθιὴ ΝΘΆΡΙοι 

ἘδἸκβίτη]θ χυνβοθθη ε ἀπ λ οἷπ ὥρα! δύ, 80. 1656. ἴθἢ εἰ δικωτέρων, Ὑγὰϑ5 

ἄδπη βοίουτ. ἀπο} αἴ ΜΟρΊΟἨ κοῖς οὐθὲ, ἀἀββ ῖρθ6 ον ἴῃ 2. 5 ν ̓ θθυζιθυ- 

Κοηπθη. [08 εἰδικός ἴῃ 61 οὐ ἸΘο]βόηθη ΡΒ Π]ΠΟΘΟΡἢΪο χυνοὶ Βοαθαίαπρθη Παΐ, 

1. ἔστη 6]]. 2. 5}Ρ062161], 50 ἔγαρὺ 65.510}, σῖο ΡΒ] θιὴ ὁ5 νου βίη 6. νυν ββθη νν1}]]. 

Ιῃ Ζβθποβ ν᾽ ου]θβαηρ ἄθρουν οι οἱ Οὔπ]ς, ἀ16 ΡΒΠΟά θη θϑαθοιτοῦ μα, ππμάθη 

ννῖν αἴθ Απύννονί. Εν νοπαοὺ βἰοῃ ἢ σορθη α16, νυ ]οΠ6 ἀθὴ ΑΠΔ]ΟρΊ 6 ἢ]! 

᾿ς Τ)5 ἐλάχιοτον (ΕἸ. 82. 1) βσιϑθῃί. ΟΠ] τ} αἴο “θη γιαΐμνα «ἰρονηι. Δ 6]. Αδιῖοβ 1 7. 34 

(θοχ. 306. 13) ᾿Επίκουρος ἀνθρωποειδεῖς μὲν τοὺς ϑεούς, λόγωι δὲ πάντας ϑεωρητοὺς διὰ τὴν 

λεπτομέρειαν τῆς τῶν εἰδώλων Φύςεως.. : 

5. Βὲ 8ϊρῃη15 12,37. Κρ). ΡΕΠΠρΡ5οπ, ὁ Ρῆ. το τι. οημ. 8... 38 δ᾿, 

ΚΚοὶ. ἃ 



4 κ ΠΙῈ18: 

ἃὰ5. ἄθη εἶδικά πἰομῦ {ν᾿ χυνϊηροπα Πα]ΐθη, ὑνὸπη δι ἀἴ6. ΝΥ ἸἀΘυΒΡΡ ὁ Π5- 

Ιοβίρ κοὶῦ ἀοὺ [πα ϊζίθη σοδομίθί πνορᾶθ. [)6Ρ αδρθηβαίζ ἰδὺ 150, ννῖθ ΕῪ. 2 

ἀουβοῖθοη ΘΟΒν ἀιβαυ οἸ ΠΟ ἀπουκοπηηΐ, γενικός᾽. Ηΐο, πὸ 65. 516} ὑπ 

αἴθ Ἐσβομ]θβιιηρ ον οὐ. Π 16 θη ἸΚ οπβεϊ οι 115. θ᾽ τη η5Ο ἢ] ΘΠ 6η Πὰπαο]ῦ, 

᾿ὰὺ ἀθν ΑΠΔ]ΟΡΊ ΘΒ ἢ] 18 ἃτι5 ἀθη πΘ ΒΘ θη ἄρεταί πδομ ἄθιη οἶπθ τηδρ] δύ 

τη ΠΡ ΆΟΠ6. Τδίθ ἀθυβθ θη. ΘΠ 6] Ὁ πἀπα δ αἴ16 (ἀδίζοννν !υ νϑυμ  ο]δύ 

46ι μετάβαοιο ηρθυνδηαὺ νου άθη δύ (τοῦ ποικίλου τρόπου δεδειγμένου ΕἾ, 82, 2), 

βϑίηθ τ οῃτρα Ν᾽ ουνυθηάπηρ. 50. Παῦ 6" Ζ. Β. τὸ πολύτροπον τῶν οημείων ἴῃ 

ἄθῃ νου ΠΟΓΡΟΠΘ πάθη ΕΥαρτ θη ΐθη ἄγ Ὸ}} αἴθ Βοίυδοηίαπρ' 46ι ἀνδρεία (δειλία) 

ππΠ4 ἄοι ἐρωτικὴ ἄρετή (κακία) ἀασρϑίδῃ (Εν. 14. 81 τπα 76. 18). 

16 Βοιγδομίαηρ 6 ΒΡΘΖΙ 6] ] 6 ἄρεταί δῦ 4150 δὰ! 506 Ζ16116, ἃ. ἢ. ἴῃ- 

αἰντ16 116 Κοηβιυι {το ἀον δύζου. 5  ]Π]!θβθη. [)δμηϊῦ τνῖρ Δ061 οἷπθ 46} 

Κι χιοπϑίθη ΠΘἤσθη ἄρ ΘΌΒα16 θουῃσε, αἴθ ου, 6 πη ἴΘἢ ἄϊοβο ΞΘ'66116 το ρ; 

νϑυβίθῃθ, ΠΙΘῚ πὰ ἃ15 Π 656 (μόνον τιϑθέντεο), πἰοῆΐ 815 θθνγίθβθη νου Πρ 6 ἢ 

νν1}} ([ΚΟ]. «ἃ. Εν. 82, 2): »Πθπη ἃ οἰπῖρσθ 8860}} 416 πα ]ντάπι6}16 Κοπδεϊ το η 

ἄδν αδίξοι: (νῖθ ἴἢτο εἰδικαὶ ἀρεταί) ἴῃ Ζυνθιίο] ζορϑη", ἰϑῦ 65. ῬΘαΒΟυ, α1656 

δ γο τὰρο Πἴον Ὀδίβοιῖο Ζ ἸΆΒΒΘη. ἀπ 516} δυΐῇ αἴ16 Ἡδιρίβαομθ χὰ Ρε- 

Βαῃγἥηϊκοι. . Ὀίθβθη Εἰοϊζζιιρ βομοῖπ δὲ τηϊῦ ἄθπὶ οι πη. ἀπ᾿ οφευξόμ[εθα 

ΒΟΠουΖῃ δ ρ ἀπζαδοιΐίοι ὃ, 

νου ἀ6Ρ ὑυϑργ Πρ] ] ἤθη σάηΖθη ΚΟ]. ἃ ὈΠᾺΔΘθ. πὰ ον ΑΠΟΡΠΠρ' 

δοούῦνβ ἀδ5 Εν. 81 αἴθ πηΐονρο ἩλΠο χὰ Εἰ. 82. Εβ βο ᾶρε οὐἴδη θεν ἀἃ5 

ἴῃ ἀἴθβοη ΒΡιοΠβυοίτο. 65. ῬΆΡΥΤιι5. γΟγΖιιρβυν οἶδ ΘΠ πα ο] 6. ΓΠοπηὰ 6. 

Εσθαη 5 Ομ δὲς ἀδυίο ἃπ. [0π4 ζυγὰ Πδηαθὶ 65. δῖο ἢ ΕἾ. 87,12, ψὸ 

αἀἀ5. δυο Ἰοβου! ἢ. χὰ νογάθη ἃηξδηρσί, τἀπὶ αἴθ ΒΥΘαΠἀβομαί. ον (ἀδίεν 

ἀπ αἴθ Εσασο, ΟὉ αἴθ ἔγθαπ ἀβοΠ  Π] θη σοροηβοι ρθη ΒοΖί μα ροη. δυΐ 

ἄθη Βϑα γ᾽ ββθη ἀθ5 ΓΘ θθη5 ὈΟΙΠΘη, τνῖθ Ρεὶ ἄθηῃ Μίθηβοπεπ: »... 16 

᾿ς 2 ἀλλ᾽ ἀπὸ τούτων (ἃ. ᾿ι. τῶν φανερῶν) τεκμηριοῦοθαι περὶ τῶν ἀφανῶν μήτ᾽ ἀπιοτεῖν 

τοῖς δι᾽ αὐτῶν κατὰ τὴν ὁμοιότητα παραδεικνυμένοις, ἄλλ᾽ οὔτω πιοτεύειν ὡς καὶ τοῖς ἀφ᾽ ὧν 

Ἦ οημείωςις τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰς γενικὰς καὶ τὰς εἴἰδικὰς τῶν οημείων παραλλαγὰς καθ᾽ 
ἕκαστον ἀναγκαίωρ. 

5 76 εἴσῃ. 26. 38. 1)οῖ Ἵ δυτηΐπιιξ τρόπος ᾿ἰβὺ 'π θυ Ἐπ ΒΟ πο αι Πορῖ]ς νὸπ [6 πθν ΠΌΠΟΙ 

τπα ἴπ ῬΒΠοάθτηβ. Βιιοῖ ἀθουαιβ πᾶσ, Μ᾽]. 5. τα. 2. 

5. ίθβον Ῥαηκὶ ἰδύ ἀπο ὈΪ5 μϑιΐο οἶποι ον β υτἰ βίο. ἴῃ ον ΕΡΙΚανοξομθη ΤΠ ΘΟ]ορίθ. 

θ16 Κοπίγνονθυβθη ζῇ] Κρ αὐ Ρ] 5 ουν χὰ Οἴσθνο ἃ. παΐ. ἄθον.. 1 το. 49 (8. 226). Νριιοβίοι' 

1 ϑαπρθνθυβιοῖ νὸρ ῬΕΙ]ρΡ5οπ. Πορτη. 51. σόϑ, Τοὶῖ Κοόππα ᾿ϊδιραι Ζανῖῖοκ. 

ΔΕ]. καταφεύγουςιν ΚΟἹ. 8. 3. 



Ρηϊϊοίίονιος ἴἼϑοι" αἷο (ἰδίξοι: Βιιοῖ 111 Κοί. α. ΗῚ 

Φαβα μη ΒΟ πα απο, αἴθ ἅπο] οπθ ἄθη ζνναηρ ἀδυ ἀπίδουον. Βοαν ἢἾ556 

ἵπν (ον ΕΘ μἀβομαῖν ἀν δέου) Ζιπ Ζννοοκο ἀδ5. σοροηβοίτἰροη Δ ΘΡ]ΊΚ6]} 15 

αἴθ 16 ἀϊουτητ{610. ΘΠ 65. δῦ πππηλδρ] ἢ, (18 δ οβοη, αἴθ Οἢ πο 

7θάοη σορθηβοι ρθη. Δ ΟΡ ΓΘ ἢν βἰημ, ἀἴθδὸ Διβαιη ΒΟ Πασιηρ ὈΠΠᾺΔᾺ6ὴ Ἰἰκὔπποιι. 

Ναιάν ἢ. ἀπο ἢ} Ὀδὶ ἀ5. ΒΟ Δ Πθ. πη χιὰ Βοίθαϊραηρ ἀηβόρον Βοαν- 

πἶδβο δι αἴ ΕΡΘα πἀβο Πα Ὁ ἀρ νυν ἸΘβθηθη ΜΙΘηβο θη... .« 1)ὰ5. νυ οἰζουο Ἰααζοίο 

ν ΘΠ] οι : να ἀρυῖρθηβ ἀὁν πα ν] 6. ανὐαπὰ σὰν Εροι μἀβο Πα Ὁ ἰού 

τ 6 1" Ὀ]ΟΙδ ἴῃ (6. Ἰυ]κοπηΐηῖβ. ἀν ΠῚ ΒΟ Ρ ΓρΊκοῖ. οοα θη. τνοσάθη ἀ{ν- 

ἔρια )ὰ5. ΕἸ. 85. 5Βοῃ] τοὺ 510}. οῦ ἢ, ἰπΒΟΙ ΤΠ 65. ἅπ 6 ἢ} νὸὴ ὅον Βοίνο- 

αἰριηρ ἀν Βοα νυ πῖβδο θ6Ὶ ὅθι ἀδίζουη παπ 611. [)6υ Δηΐαηρ, ἀν ἁτιβΖιι- 8; 
ἐσθ. ΒΟ οί, ὐνῖθ 66 ρΟρΘηβοΙρ6 Ν᾽ Θυ] ἢν ἀαγοῖ αἴθ. σορθηβοίτοο. ΑἸ- 

Ῥαββδαπρ αἀἴὸ Πδοηβίς ΝΟ] θη πηρ' οουνα νυ, ἰδῦ πηβίοπου ρου] ον. Τ)Δ8 

ΒΟΙσΘπμ6. ἄδροροι (ΕἸ. 8. 2 1.) 5ίθῃὺ ἔοβῦ: ἡ Ασιο. αἴ ἀθτίροη Βοα ν ϊ556 

Κόππθη. δἰ 1606} ρΘρΟΠΒο Τρ γ ΟΠ ΘΙ Π Π 6. ἴῃ ΕἸηρίδηρ' ΠΟΘ, Οὔ νγ ΟΠ] 

516. ἀἴθβθ ἀπο ἢ ἀν ἢ} 510}. 56] 05. ουννουθθη. Κὔηηθη, υνῖθ 18 Δ 0 ἢ τν ἢ αἶα 

Ὀἰβυν οι]. τὰ [4]. Δ. νυ ἀπ0}}. νυν ΄ηρθ, αἴθ τνῖ τὰη5. ΒΟ] δῦ. ν θυ 

Κῦπιηΐζθη, νῸ ἢ πο θ. ΡΘΒΟΠ ΘΗ]. οἴδθ ΔΠΠΘΠ 6} νῸ βοιΐθη ἄδυτον, αἴθ αἴ 

Πηρο. θοβιίζοθμ. [)6ὴπ 5οῸ}}] νοὶ δβοίζοθι (65 (ἀο 15 ἀπ δι ἃ 4ἃ5 

(ἀοί}} ἀπ (ἀδὸν (οἰπν ρκοπάθη ΕἸπανο 6) 415. ἀπο ἢ νὸη Δ]|16 θη [)1η- 

Β56η, αἴθ νοὰ ϑιιδοη ἀασο ἀἃ5 Αὐπρὸ ἴῃ ἀηβοῦο Ναί οἰ παἀνηρθι, ... .« 

τηὰΠ ΘΡΡχί » ΡΠ] θη υνῖν ἔγοηθ. ΑΠΤΘρτηρΘη «. 

1)ὲὰ (5 [λιβρ ἢ] ποῃῦ Δ]16ῖη. αὐ ἀθιὴ οἰριιοι ΙΠΠΘΡ ΠῚ ὈΘι 6. ἰΚᾺ ΠΗ, 

ΟΠ 6 ἀ6Ρ Αητοριηρ νῸΠ διδθη Πἀγο ἢ αἴθ ΘΙΠΠ βορρᾶ 6 Θά δν , 50 δῦ ΒΟΠῸ ἢ 

ἸΘΡγ ἢ. ΟῚ ΜΘ ΒΟ θη. τὶ θοῚ αὐίζοση ἀΐθ ΑΙ πρΊρΙκοῖῦ νο (6 ν Απβοη- 

γγο]ῦ σοροῦθη. Δ ΟῚ 510). 4150 ΔΡΒΟΒ]Ιοδὺ νον 1ἢν, Καπη πἰθ ἀἴὸ 116 (ον 

Ἐπαδηηοηῖθ θυ ίοθι. ΑΌΘΙ ΘΡΘΠΒῸ 56} ἰδ αἴθ νγΠ}]- πη 2Ί 6] 56. ΠΙη- 

ΘῈ ἃη αἴθ ὐϊον ἀθν Αὐβδοηνγοὶῦ βομϑ 10. λον αἴθ ὐθηζθη δὲν Γλιϑύὺ 

πα {Ππη]τι5ὲ ποῦ Ζὶι ζίθ θη νϑυβίθῃτ, σὺ. δυο ἀθν νὰ [Π)ουο] οἶς ἄθου- 

1 ἢ οὐμφυλία ϑἰδπιπΐ αἰ ΠΡ κι" ορ. ΠΟ τα5, ἀον" Ἰΐον αἴθ Τπἰβίθ μι. ον ίθυμ- 

ΒΟ ρΡΘη. ἅτι5. ἄθπι Ζ)βαμηπηοηἑ{{ ΓΘ θυ Θυσοισθθυ Δίοιπο. οὐ νι, πάθη. αἴθ » Ζιυβαμηπηοι- 

ΒΟΠασιπ ρα Ζὶὶ ἀΐοβοιι πάνυ οοὶς βίαι πὸ (ουμφυλίας γενομένης εἰς τὸ τοῦτο τελέοαι). ουμφυλία 

ἰδ αἰδὸ ἀδὺ Ζιβαιηπιθηΐ δίαμησαν οι νν πα ΐον" Δ θβοι (τῶν ουμφύλων). νυῖο ἴον ἄθυ" Του οη 

Αἰοπιθ, 850 ἴῃ ἄθη ομίϑϑθι Επασιηθπί ὅὁΡ. νν Θβθηβοοίομθη (ἰδίζον. 4]. Τὰιτῖρ. Ἐπ. 28 φιλεῖ 

δὲ ϑοὐμόφυλον ἀνθρώπους ἄγειν. ἴ)ει" (ἰθσθηβαίχ ἰδὲ τὸ ἀλλόφυλον, να]. ΕἾ. 18. 5. 

2. 16 ἄκρα [τελεΐωσις. αἴθ ἴθ} ἴον" οὐσἥηζο, βοποῖπὲ αι" ἀπ 5. ταϊξ ἀθν τελεία εὖ- 

δαιμονία "6ὶ ῬμΠ]οα. ἀθ βαποὶ. ᾿ς ττο, 6 ἀοπιρ. 8]. απίοη ΕἾ. 84. 3. οὐκ ἂν ἤσαν τέλειοι 
κατ᾽ εὐδαιμονίαν (416 (ἰδιίοι). 

Κο]!. "ἢ 

(Τν. 823 -᾿ 89) 



ΚοΙ. ὁ 

(Εἰ, 84 -Ἑ 

1ζ 0]. 1) 

0 ᾿ ΠΙΕ1,5: 

ΟΠ Θ6. 1 οἰἰβαὺζ ΕΡΙΪΚκα 5, να ποῦ ρ᾽] οι ]1οιν. )}16 νο!] ποθ. Θ6] ροῦν 

4ὁν (δίζοῦ. οι ἀπ 6. νο] πα οίθη Υ Ρὑποβιτν ἸΠσοὺ σοφία. Ν᾽ ουδί πθῃ 

516 ἀδ5. πἰοῃῦ, τηὐ!δύθη δῖ χαρη6. ΡΘ ἤθη. [ἢ ἀἸΘ5 61 Δα βϑιμμη ΘΠ Πρ' ΒΟΠ οἰ ηῦ 

(5 Βὺ. 89, ἀὰ5 ἴδ πίον Ηδ ἴθ ἀον Κο]. Ὁ (5. 5. 5) ὈΠᾶθη νυάγαθ, ρυῦ 

Πἰ οἰ ΠΖα ρά 5561). 

ΙΪὴῚ θη οὐβύθῃ ἰθϑθανθη Ὑγονΐοι 65. Εὰ. 89 Ζ. 5. ουβοῃποίηὺ ἀἴὸ ἐπιθυμία. 

απ ἐἄπνῦ οὐ ἴονὺ (89, ο 11.):. »Ὑ γον 5100. φόρθῃ 616 νη (6ι {Ππλυν 6]Ὁ ἀ8.- 

ϑοθοίθηθη Οὔτοι: τἰοητρ᾿ νου], ἀ6Ρ τπδομῦ ἀθουαιρὺ Ἰκοίπθη. ΘΟ ἢ" Ὠ]ΚΘΙ- 

Ιοβθη " (ἀορσθιο ἢ. νὴ (6 516} θΙθίθπάθη ἀϑιθροη οῖζ, οἤπθ δα! τη ὲ- 

Ειᾶτ Ρχαβο ἤχθη. [)6ηη οὐ ὔλἀθ. 1ὰὼ βοηϑὺ ΘΟΠΙηουζθη, 18 θη 'ΓοΟα οΥ- 

Ἰοιἄθ, ΘΠ ΘΙ" 50 ἰθῦθῃ ψ ]]ῖθ. ΜΙΘΙ Θ ἢν χίθῃῦ δου ἀθθογα}} αἴθ Τάπ!θ 46. 

Βοα νυ ἶθθθ πὰ 6} δι ΕἸ βοθπαν (ἀ6ν Ν ΘΠ Ὁ). « 

1)6. ΟΡοτο 61] (ον ΤὈ]ροπ θη. Χο]. 6 βοίχὺ νόσατβ, ἀα 16 Νούννθι- 

αἰρκοῖῦ οἴποι Βοπαίζαηρ' 6 νὸπ 4161 {Ππηνν 6] Ὁ ΘΘΡΌΡΘΠΘη ΑΠΓΘΡΌΠΡΘΙ ἅ1|6}} 

ἐὰν αἴ αδίίου Γδούβίθην. »1)16 (ύϊοι: τη ὔϑϑϑη δος, 50 ΤᾺ Πυὺ οὐ ΒῪ, 84, τ 

Του ύ, » νΟπθΙ πη 61 {Πηῤουβυ ζιιη ο' ἈΠ ΘΠΤηΘη, ἰπΒΟ ΘΓ. δἷθ. ἦ16 πού προ 

Βοαν πβθθ οΘρΘηβοιτρ' {π᾿ 510 ἢ. ἴῃ. ΑΠΉΒΡΙΟΝ πΘμηθη. θη δἷ6 αἴθθο 

πο πῦ ἴῃ Βιηρίδηρ, πΘἤτηθ. ὑγ ΟΠ] θη, τυμ θη. 516, ὑγ ΘΠ πὰ 7ἃ ἀΘΡΡΊ ΘΙ ο Θὴ 

Δ ΌΒΒΡΤΘΟΠΘη ἀνῇ, ἴῃ ᾿ῃτον ΒΟ 6 την ΟἹ ΠΚοσηπηθη Ὀ]ΘΙ θη. [{π4 80 ΠἸορὺ 

ἀάπαο ἢ Κοῖη ΠΙΠοΡαηρϑρυιη νον, ἅπ16}) αἀἴ6. πη ροροπηδῆτηθ. νὴ ΕἼΘ Πα- 

50 δ Ὁ ΟῚ ᾿Πηθ6 ΔηΖιι 6 6. [)6ηη 56 ]08ι πνοπη ἴῃγο Τ᾿ ΡΘηβ ἄπ 6 516}} 

νυ οἰ θυ τη νγϑὶζθι οΥΒύρθο κοι, πη) 56. ἤπθη ἀο0 ἢ) ἰκοῖπθο τυ ΠΟ ἢ νο]}- 

Ἰκουμσηθηθ. Ν᾽ ΟἸΠΚΟ πη] μοἰ ἢ νου μα θη... . τὴὰῃ ΠΆΡΕ ουρἤμζθη: » ΘῈ ΠΝ 

(45 δοῃδηβία [6 10. α16 ΕΘ Πἀ5ο Π ἃ {Ὁ. « 

ΑΡοὺ αἴοβθ ΕΥθαηἀβοῆδεῦ, ΟἿ Ζιιηβοηδῦ πὰ Εν ἴὸ (ἀὐτίοι: ππίθυθῖη- 

ἈΠ ου, ἀκ πὰ Εἴ αἴθ 56. οἷη δ ου ἢν (ἐπιμειξία) ἤθ 6 ἢ ΟΡ Ια δἰβομθη (ἀσης- 

βᾶύζοι. θη] θαι δύ. 5 Κοιητηῦ εἰοι Τρ᾽ Καθ ποῦν προ Ζὶ ΟΠ 6 Ατιδ- 

οἰπμα Πουβοίζιηρ' τη 6 ΤΟΙ ΚΘ, Ὑγ6 ] 6 Πη6. ἴθ ὙΥ οἴβθη. αἷ5. Εσθαπθ (6. 

(δύο. Ροίυδοῃῖθη. ον ἀ61 ἐγο ἀβο ΠΟΘ. ΒΊηνν σἸτιηρ 6 Ὑ οἰβθῃ 

Β6Ποη. δα αἴθδον σαθ δύ αἴθ δίοα οὐννἂβ Ἀθη θ !0η 6. Ν᾽ Οὐδ! πη ρθι. 

᾿ [ὀρθῶο] ἔχων τπβῖ μοι" οὐ ηζί. 

5 οὐκ ἀφέτωο. νυἷθ ὅδ5. 1606 ΨΊΘ). νὸπ θπὶ ἄφετος σοῦπ σΟὈΡ ΟΠ  ν "ἢ, 

84. 8 τὴν ἀλη[ίϑῶο]). τελείαν {τελε]!ότίητα. ἴον Αυβάνιοις. βἰδιημιί. ἅπ5 δαὶ ἴπ 

ΤΠερὶ ϑεῶν ἃ 24. τι (5. 41) ον πίοι. νον Ἰρίκιιυβ. οὐδὲ τὸν τελείως τέλειον οἵ ϑεοὶ 

πάντες ἅμα φοβεῖν γε νομίζονται. 8166 ἄδζιι τηθίηθ Εν] Ἀαιτουιπσθη Αι 931 [4ῤλ. ἀ. Βοτῖ. Αλαιὶ. 

τοῖς Νὺ- 7). 



Ῥηϊοΐοηιος {ἶ 6)" αἱο δέον Βιιοῖ. 111 Κοί. ὑ. Ἷ 

» ὍΘ αι οἷ δ οἶβου, βαρὺ ΟΠγυβῖρρ᾽. ἱγροηᾶνγο ἀπο τὰν ἀπ ΕἾΠΡΘΙ γο}- 

βἰβηαιο αὐιδδίνοοκι, Πα αἴθ ΝΝ δἴβθη εἰθυ σαηχοη Δ ο]0 Ναΐζοη ἄάνοι. Τοκ 

ἰδῦ αἴ ὙΥΙ]τηρ ἴἤσον ΠΙΓΡ. ἀἴὸ5. ἀὰκ πα χίοὶ ἄἀθν ἀπισο] αἴθ ἈΠ]Ὸὴ χαραΐο 

Κοιπιηοπᾶοθη ΗΠ] οἰσίηρθιι βίο. Βοια ἰροπάθη Ν Ἰρυποβιτα (ἀρεταί) ἀθν Ὁ οἴβθη. 

Ἐξ νὰν δου 55] Ὸ5. Οθβομν ἢ 65. Ασϊβίοίθοβ τἀπὶ Ν ΘποἸςαῖοβ, ΘΠ 516 

γῸ ἄδθιη Ναΐζοη Βρυδοθθη, ἄθὴ (ἀδίζου. οὐον ΕἸύοσ οὐον ΤΠ ἤρου ἀοχὴ δίθη- 

ΒΟΠΘΠΡΌΒΟΙΙ ΘΟ ον ἴθβοπ. ἀαρορθ. νῸΠ (δὴ ὙνπΠ Που] το. Ναΐζθη. ΠΟΙ 5 

Ὑνῖσβθη ν ΟΠ] ἔθη. θη αἴθ ΔΝ οίβθη 56 ἢ οορθηβοιτρ ἀπρῸ ἢ αἀἴο Βοιδοριιηρ' ΠΠῚῸΡ 

ψιγίποκιταῦ (κινουμένων κατ᾽ ἀρετὴν ἀλλήλων) ρϑυγβῃσθη, ἃ 0} ΓΘ 516. δἰννὰα 

πϊοῖς πλϊ το πλ μ6᾽ νου ῆσθη, Ἰὰ 5160}. πο ἢ οἰησηδ] οορθηβοίτἰρ ΚΘΠΉΘΗ. ς 

ΟΠγ ΒῖρΡ σἷπρ πῃ ΠΟΟΪ υγοῖζου, ᾿Π 60} 6 ἄθη ΟἸΡΙῸῚ 465 ΜΙ ηβοΠθη- 

ὑπτη5, ἄθη δ᾽ ἴπὶ Νὴ δἴβϑι θυ ] οἰκο, τηϊῦ ἀν (ἀούΠοὶῦ ἴῃ Ν᾽ ΥΙπαπιηρ᾽ βοίζίο: 

» ΠΌΤΟΝ βοῖπο Ὑιρεποβι αῦ (ἄρετῇ) ἀθρουιν θα. οί μθσυνορα ἄθη Ὀιομ", 5ἷθ 

σον σΘη 50 ἢ νἱθ] ἢν 15. νύ εἶδα θϑῖθ ἴῃ ο]Ἱθίομον ΥΥ οἶδ Νυΐίζθη. ὑγ 61} 

δι οἷπθ ἁὰ αἰ ΤἈθρΊτοις 465. πάθη βού ἷ « 

Μη Κῦπηϊο ἄθηκοθη, αἴθ ΕΡΙΚαρθοσ, αἴθ νὸμ πη θπὶ ΝΥ ἴδοι πἰομὺ σὸ- 

ΤἸΠΡῸΣ ἀθηκοη 8415 ἀἶθ ἴοι κοῦ ἀπ ἴθ ΘΌΘΠΓ]15 σοση τηϊΐ Ζθι5. ἃ οἷ 

Γἀπ|6 βίθ! θη ἷ, νὔνάθη [6 ἀἴθβθη Ν᾽ ΟΡ ΗΪ ΠῚ ΠΟ] Πρ ΘΝ ΗΟ ]ΠΙοβθθη. ΑἸ]οΐη 

αἴ165 βύυτἴ6 σοροη αἴθ ατιηάεβἥν!]θ. ἀθν ΘΡΊ Κασοίβομθη Το ῃσο: »}0)} 16 οὐ ποῖ 

πᾶ 5ϑ᾽ δῦ Κοῖπθ ΞΘ ΘΓ ΙΡΊςοἱ τ, θοσοῖ τοῦ πἰθυηδπάθη ΘΟ νυ  οἸκοῖ, ἀπ κοππΐ 

γγοον ζουπ ΠΟΟῸ Οτπδί.« ΠΆΠΘΙ ἰδὲ οἶπο δὰ σορθηβοιτρο Εὐγϑυαπρ' ο6- 

βίδ τὸ ΕΤΘαπ ἀπ μ δ ς Ζυν βοπθη ἄον οὐ Ποῖ ἀπᾷ 6 πὶ ὙΥ δἰβθι Δι ΒΟ ]ΟΒ56η. 

50. ννοπαού 516. ΡΙΠΠΟάΘη ἴῃ (Θ᾽ πἀπίθυθη Ἠβ] 6 ἀἴθβου Χο]. ὁ. ἀ16. 415 

ΚΟΙ. 1 σϑζᾷμ]δ υνῖρα. σαπϑοη δῦ σορθη α16 βίοιβομο ασαπα]αρο, 418 ἃ116 ΔΝ οἴβθη 

Θ᾽ δἰ βδᾶπη δἴπθη πη 5  οθατοιι ΕΤΟἰππδυι του θη Ζυι ροροπβοι ρθη ΠῚ] οἰβέιμηρ: 

ὈΠαοίθη. ».116 ΝΥ εἴβθῃ, ἔην. ον Χο]. 1, 2 ἃἴι5, Κὄππθοῃ ἀοο ἢ πίοι 4116. 

Ετγθαηθ βοίη, ὑγ6 ΠῚ τη81| 80 (θηὴ ἀρ] ἤθη ΒΟΡΡΠ ἀ65 ΝΥ οτΐθβ θύῃ]. Ἐξ 

οἱδὺ ἀοο ἢ. πη ζῇ] θα (ἀπείρους ΝΥ οἶβθ, αἴθ. βίο. πῖομῦ 8116 σθρθηβοῖ ρ᾽ ΚΘΉΠ ΘΙ 

Ἰθύπθη Κὔππθη. ὅϑ6Ποη ἀἀγρπ) Ἰζάηπι Ποῦ ἀν ΘΟΒΡΙΌΘΠΘη πυθρθη, 481} 

αἴ αδίζου. ΕΤΘα πα 4116 Ρ ΝΥ οἴβοπ δα ἀον Βτὰθ βθίθη. 

1 ῬΙαΐ. ἄς οομπημλιη. ποί. 22. 2 (ϑέοϊο. Ἐν. ΠΠ1. Τὰν, 627. Ανππη). ὸν Αὐβάγαοικ ἀρετή 

ἰδὲ ἀθυίβοιν οθθηβο βοθνλοιυ νυν ἸΘἀθυζισοθθη. πὰρ ΘΙ 56}. ἵπ δι ΚΕ] αββίβομθη Ῥοθβίο οἄδν ἴῃ 

ἀν ῬΒΠΟΒορ ἴβομοη Ῥρόβα ἤπάθη. Νὰν »Ταροηῆς ἰδὲ [θὲ ΠΡ ΘΓΆ]] 5 ϊ οἵ, 

53 Ῥὲεῦ βίοίβοιμθ 1ἀθα] τη πβ0}.. 

Σ᾿ ῬΙοῖ, .δ..8. Ὁ. 

Ὁ ΒΙΘΠ6. βὐξεισισεύον. τοιό, 895. πηι. 3. 4. 

δ Κύρ, δόξ ἰ.1 Ὀίορ. Χὶ 130. 



ΚοΙ. ἃ 

Εν. 85 -Ὁ 

Κο]. 9 

τ Π᾽Ὲ15: 

ΡΟ θη) βοίχὺ ἴῃ βίην ὙΥἸἀθυ]θριηρ οὔνναβ νΟσ 5, ννᾶὰβ αἴθ 5 ΟΙΪΓ ΟΡ 

ἀαγο δια. ἴῃ ΑΡνθθ. βίθ!]θη. τυ ὕνάθη, 16 ἀη Ζῇ Προ Μθηρο (ον ὙΝ οἴβθη. 816 

Ῥο]ιαιρίθη 78. ἀθν νᾶ ἢγο ΛΝ οἶδ ούβομοῖπθ δα Εγάθη 50 βϑ]ίθη, ννῖθ ἄθν ΟρΡΟΙ] 

Ρηδηῖϊχ᾽. ΟΠτγϑῖρρ5. ίοι οχἰβύϊουε ἀθηηπδο ἢ τνῖθ ἀθυ το θσηθ {ὑ θΘΡ ΘΠ 5 6 ἢ 

Ὠ1 ἴῃ (ΟΡ ῬΠδηΐαβῖθ ἀθυ ῬΠΙ]ΟΒΟΡμΘη ἢ. θη τηλη ἃ150 πίομῦ νοὴ (6. 

ὙΥ 1 ΠΟ Π]κοΙῦ σϑθ τη νοὴ ἤθη τ 6] ]Θὴ Ναίζθη, θη 510}} ἀδίίον πη ΜΘ ΒοΠ θη 

ΘΟρΡΘηΒΟΙ1ρ᾽ ᾿οἰβίθίθη, ΒΟΠ θ᾽. ΠᾺΡ ν 0} (ἰδ πὶ [ἀ68], 5. ἄθηὴ ΔΝ δἰβξθη ἴῃ (6 

(ὀείοννν οὶ νουβο νοῦ ἀπ 45. ἄθη Μθηβο θη. χὰν Εγγθιπηρ' ἀθν πο βρη 

᾿πἀδπηοηΐϊθ ΔΗΒΡΟΙΠῦ, »80 Κῦππο τηδη αἷ6 ΥΥ εἴβθὴ Εγθαηθ. ἀὁν αδίϊον ππᾶ 

τπ]ΡῸ Κ υ αἴθ δέξου ΕΤΘαμα6 (6. Ν οἴβθη ΠΘΠΠΘη.« [61 ΘΡΙΚαροίβοῃο ΝΥ εἶβο, 

50. ὙγΘΓΘη υνἱν πῖον ΘΙ ἢν ([ΚΟ]. 1, 1.4), » εανιηονῦ αἴθ Ναίυν τηα (85 

Δ δβθη (46 (ἀδι6}) απ 5 }ὖ 1Π πὸ πᾶ Π6 Ζὰ ΚοΟΙη6η, ἃ ΘΓ Παῦ ο] ΘΙ οἢ βαπη οἴη θη 

ἀπ νν ̓ ἀθυβί ἢ] ΘΠ ΤΟ ὅ,, τλϊῦ ἴππὸπ ἴῃ Βου σὰ πρ' ἀπ Θυ Κ ἢν Ζὶὶ ἸΚΟΙΏΠΉΘ6Η. 

ΑΒΡΘΡ ΤΡ] 16 ἢ, οἴη 50] 665. Ν᾽ ου  ]η15. ΘΠσ ΡΟ ρον ΒΘυν απ ΘΓ πρ' ΠΘΠΠ ΘΙ ὙΨῚΙ 

(0 ἢ. ὑγῸ}] βοπϑδῦ πἰοηῦ ρον ΕΤΘΙ Πἀβο] δῖ, Ἐπ ἰδῦ ἀλ 6 ῬΘΒΒΘΙ, 510} ἃΠ 

416 ὅδομο Ζὰ Πα] θα ἀπα αἴθ ΥΥ ὄγίθι: πἰοῦ ἀπηΐύΖ Ζιὶ τη ὈΓα πα ΟΠ ΘῈ. « 

ΜΙ αἀἴθβθιη ϑδαΐζε οοΙμρΘη ὙΥΙΡ ἴῃ αἴ6 χυγοῖΐθ ΚΟ] απηηθ, αἴ6 χυγᾶ] 6ἴπΠ6 

ΒΙοῆοσο δ ΟΡ ΙΠππρ τηϊῦ σ6᾽ νου ΠΟΙ ΘΘ ἤΠΘ θη. ογρὶ θέ, ΔΡῸΡ ἀδηπ πἰοῃΐ Ζι- 

πξοδύ, τνῖθ δ οὐυγαῦίθί, 16 Πιβαββδίοπ. ἄρον αἴθ ρου ἀβο πα ΠΟΘ 6. Βο- 

ΖΘ ΠπΠρ' ἀ6᾽ ΔΘ πβοθθη χὰ θη δίξογη [Ὀγίβοίζῦ, βοπάθρη αἴθ ΕἸ θα Πἀβομδ Ὁ 

ἀν (δύίον. ἀπίθγο πᾶ Π 6 ὈΘΠΔ Πα 610. ὙΥΆΠΡοπα ον ἴῃ ΚΟΙ. ὁ (Εν. 84, 3 [ἡ 

ἀδυ]ορίο, ἀα8 αἴθ (ἀδέξου. πἰοῃῦ νο]]ΠἸκοιησηθῃ ἴῃ ον Επιάϑπηοηΐθ τνβγθη, [8115 

516 πἰοῃῦ ἢν Βοα  γ πἰδβθο σθρθηβοίτο Βο Ἰθα σίθη, θομδιυρίθῦ δ᾽ Π1ΘΡ ἴῃ (6. 

ΟΌόροη ΠβΠ 6 ον Χο]. ὁ (Ξ- Εν. 85) πὰ ΠΙΠ ΠΟΙ. δὰ οἷπθ τυ  ἀουβρυθοποπαθ 

Βοϊιδιυρύπηρ (4 Ἰζο]. 2, 2): »Ὑγ θη υνῖνῦ ἀλΠον ἃπ6 ἢ. ΔΠΠΘἤτηθη, (818 510} 

αἴ16 Οδέϊοι. σορθηβοῖτο (ΘΓ Ἀ]Π1ρ] οἴη δα νγ θίβθη (χαρίζεσθαι ἀλλήλοιο), 80 ἀδρὲ 

ΠΤ] (00 ΠΙΟΠ 5806 Π, 516. οἄθθη σνὸ ἴσθι Εἴθθηθη θη ΠΟΙ ἃ, ΠῚ 

ἀθσθη ΜΙΔηρ6] ἈΌΖΟΠ ΠΟΙ θη. [6 ππ 8116 5'ηα Θ 6 ἢ ἅτι5. οἰ θΌ ΠΟΙ ζυδ  ἰπηβίδπαθ, 

516}. 16. ψο]]κομητηθηβίε [κιδῦ Ζὶὶ γϑυβοῃα θη. 16. ἀἴθβου ὙΥ̓Ιαθυβργι ἢ 

5160: δα ]δδί, δῦ τὴν ἰοῦ ρθη Ζ Κ]αν. Δ᾽ 16 ]]6]οῃν ᾿ἰορὺ πὰ ἄθν ΝΔΟΠ πος 

Δα} θη δ ονῦ » Ιδηρ6]« (ἐλλείπουσι). 

᾿Ξ ΑἸΘχ. ΑΡΒνοα, ἂς ἔαΐο τοι, 18 ΒιαπΠ5. 

ΡΙΐ. ἃ. ἃ. Ο, ἔοτι δὲ οὐδὲ οὖτος οὐδαμοῦ γῆς οὐδὲ γέγονεν. 

Ὁ καθαπερεὶ γλίχεται. ἴ)ὲν (σίθοϊιθ. οπηρῆπαοί ἴῃ γλίχεσθαι ποῦν αἴ6. οἰγιπο]οσίβομε 

Ψ ουνν ἀπα βο μα! ταϊΐ γλίοχρος. γλοιός, τνὰβ ὈΠΒΘῚ ἀν ΘΓ ἃ πα ἴθ5 δ᾽οἦ ἀπ οί ςέογγε οἴννβ Ζιὶ βέασὶς 

[] 

ἁὐιπαν κοι τυ ν ο. 



Ῥλίοάρηιος {δον αἱε Οδίίον Βιιοῖ, 1Π1 Κοὶ. ς. ἡ ω 

1. Βνάοϊζο. χὰ [Ὁ]Ρ θη ἰδ χου πη πηθυῦ (τη ρβύθηβ. ΠΆθΘη ΠηΘὶπΠ 6 

Ἠδυβίθ! Πρ  ν Θυβ 6. Ἰκοῖπθη ΕΥΟ]Ρ ρα). 80 β'ϑῃῦ στηὰπ ἅπ 0} πο ῦ σϑοθί 

ἄδθῃ Βοζιρ' (65 [Ὁ]ροπ θη ΔΑὈβαΐζοβ, 46. οἷπθ βίοι δ Πηϊίοι 461 ον ἅμ πΐθη 

» α ἈΠ ρΊκοιτ « σὰ δα Πα] θη βομοϊηὺ ΚΟ]. ἃ ([0]. 2) τ1---τ5: »])ὰ πηδῃ ἃ ἡνῸ}] 

πᾶ 6 ἢ ΘΙ Δ δέθιη Ξρυ ΟΠ ρ ΘΟ σ Οἢ. τηΐοι » ΜΠ 6 Πβαπλ] οι «᾿ αἰ ΒοβοΠα ἤππρ' νὴ 

αὔξζουιι νουϑίθί, αἴθ τηϊξ ἀἰθηβίο ρον. Ζιποίριιηρ ἃη ἀΘη. (ΘΙ] πο τη μ΄ θη 

Εσοαπα τὰ ἀπά ουβοῖτβ ταϊὺ ἀθϑβθι ἀδη ΚθαΡου ΕΛ] {110 Π]ςοῖῦ δῖ}. νο ΖΘ ὔ. « 

16 ἀδθιθιπβομαῖ ἀν Οὔτοι ἰδύ οἷη Ηδιυρίβαϊζ 461 ΘΡΙ Κα ΘΙ βο θη. υνὶδ 

ἄδν βἰοϊβοιθη ἡ ΕΥΘαΠ 5ο Ὁ 5] ῃσο, γοππ πὸ} αἴ (ἰΐοι βοῖθεὶ νους ἢ] θη 

Ῥοννοσίοῦ ὑνουάθπ. [0 Απβάσγιοϊς προοοικείωοιο, (Θ᾽ αἴθ Διί ρ Πρ ΟἸΘΏΘΙ 

αὔξοι ἀῃ σ᾽. Εσθιπαθ ΡοΖθί ποι. 5011. Ρορορηοῦ ΠΟΙ Ζαπη οὐβίθη πἀπα οἰἷη- 

χίρθη Δία ]6 ἴπὶ ουθο Ίβοῃ θη ΞΟΠ απ. ΑΡΟΣ ἀὰ ΡΙ ΠΟ θιὴ. ἴῃ νυ δἰ Ὶ πιηΐριι 

(σι. 86) υπα ἴῃ νουθ]6} ΤΟΙΊη 2. 22 ψΊΘαΘΓ ΠΟ] (προοοικειοῦται), 50. Δι οι 

ΥΟΒ] 15 οἵη ἀλπη8}15. ἀθ]1ΟΠ οι ΟΡ ἶπιι5. (6. βἰοῖβοποη ΟΒΟΙ ΘΟ θούγδο οι 

νγοσάθη. ᾿)αραυ ὈΘΖίθῃῦ 5160} 4150 ἃ} ἀν Δυβαΐζ Ζὰ προοσοικειοῦται: ὅπερ 

οὐκ ἀούνηθεο ὀνομάζειν. [)61 ἀΡΊΊΟ 6 “ΓΟυτηΐηι5. 6} 5ο οι θη τπα 6. βρἄζουθη 

ῬΒΠΟΒοΡμΐο ἀρογπαιρὺ ἰδὲ οἰκείωοιςοἧ. 

Ναη [610 ἸΘΙ ον θα ον αἴθ Ν᾽ υθπάτιηρ', αἴθ χὰ ἀθιη ἴῃ (δι νοΡΊρΡ ἢ 

Κοϊυπηπθ νϑυ]άββοπθη ΤΠδτηὰ Ζι οι Πνὸ: ὙΥ 16 ΠΆΡΘη. τὶν αἴ ἐροαπἀβομα- 

᾿ο ἢ θη. ΒΟΖι μα προη. (6 Ρ ΜΘηβο θη. χὰ 6η (ἀὐίουη δυζυ! Ἀββοηῦ ΝΥ 16 ΚαπΠΠ 

ΟΠΠΒ οἴπὸ ακίϊνο ΒοίθΠριπρ 46} Εἰ] 5 Πθὴ ΜΒ οΠ ο 16 ἀθουγαρο 6 ἀρετή 

(ΟΡ ἰοῦ νὸῃ βοίίζθῃ 46᾽ Δθηβομθη. δηρθοίρηοῦ ὑγουᾶθη (προρσοικειοῦται)ῦ 

1 Τάϊοκο μὰ αἴθ Απίνγοτνί (αϑὺ νο ]δίβ παρ νουβομ! πη ρθη. Νίδη οὐδ ἢ] δὲ 

ἄ6η ΤΠ} ὰ] πὰ" ἈΠ Π ἢ ΠΟ Πρ ϑνν οἶδθ ἀὰ5. ἄθιη [Ὀ]Ρ πη θη ([ΚΟ]. 4, [ΚΟ]. 2, 23: 

οἰ. ΠΠ 5, 62, 5 (Λ Δομβπλ.) ννὸ βἰθ ἃ15. ἐπιοτήμη ἰσότητος ἐν κοινωνίαι ἀοβηϊον νυν. Απιο} αἴ6 

Ρουραίθείβομθ 1ωϊδίθ. ἀθββθθθη. Κορ ]αΐονβ οπίμα]ν ἀΐοβθ ἀρετή Κ'. 147: 7 ἃ. ἃ. Ὁ, εὐκοινωνη- 

οἷαν δὲ ἕξιν ἀμέμπτους [1]. ἀμέμπτως), ὅθεν κοινωνία [50 ἀϊθ Ηξ85.. 50. γίνεται[, παρεχομένην. 

5. μετ᾽ ἐκτείν)είας τε καὶ προςοικειώςεως. Χἴ8]. Οἷο. δα Αἰΐ. Χ τη Πογίέονίις αἰ πὶ πϑρῖέ 
κογίῃία ορίδίοία : υοἰϊοηι οοίογα οἴμδ: φηαπὶ ἔπι πὴθ ἡπογοα δέον ἐκτένειαν, μα φμζάοηι οοψίίο κε ! 

3. Μρ]. Ανοΐοβ. ΠΙι4. θεῖ 5ίο!μ. Ε.]. Π| 7. τα (ΤΠ 93. το ΝΥ Δ. Π5π).) τά τε ἀγαθὰ πάντα τῶν 

Ἑπουδαίων εἶναι λέγουςοι, καθ᾽ ὃ καὶ τὸν ὠφελοῦντά τινὰ τῶν πλησίον καὶ ἑαυτὸν ὠφελεῖν, τὴν 

δὲ ὁμόνοιαν ἐπιστήμην εἶναι κοινῶν ἀγαθῶν. ἴπι οὐϑίοη δαί ἰδὲ ὁ5. ὕρονἢβϑίρ κοινὰ πᾶ 

εἶναι ζιιζιιβοίζθη. Ποππ ἄοι: (ἰδρσοηβαίζ ἰϑῦ: τὰ δὲ κακὰ τῶν φαύλων. γ 81}. 5. του, 7 τοῖς μὲν 

σπουδαίοις πάντα ταγαθὰ ὑπάρχειν, τοῖς δὲ φαύλοις πάντα τὰ κακά. 

4 Ρον ἴῃπ νρ]. ΒΙβοβόξεεν. Ἐριλίοι Τ 275: Π 133. ππᾷ Ὀοβοπάθιβ Ρυβοθ ον. Πρρηη 
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Κοὶ. ὁ 

(Γὰ. 8θἃ 

Ἢ ΚοΙ. 5) 

10 ᾿ θτΤΕι,5: 

τη Πγ]8 1) 510} αἴθ5. τηϊῦ θη Ῥοὶ ππ5 ΠΡΠΟΠΘα. ΜΠΓ{61π νουβομα ἴθι, πτη]1ο]} 

ἀδάπτοι, ἀα!δ πηὰ 16 ἈΠ ΠΑ] πμαδύθ ΑἸ π]ου]ςβδη]κοῖς δι αἴο ν ΡΟ ΠΡΘΠΘΗ, 

σοροηννᾶγ ρον ἀπα Ζακηξτο θη ὐζον (το οι). « 

θ 16 Ῥαπᾶθθο ἐἰδυ' Θρ Ϊκα  ἴβοθθη ΜΌΓΆ]. ἀασ ἢ Θαρροβίϊοη οὐ] Οἴου Οὐ ὁ 

Ἰεπ ρον ΕΡο θη α16 οὐνναῖρο Πα ΠρΊτοΙῦ οοροηνν γερο θη ΟἸοΚ5. Ζὰ θυβοίζθῃ 

οὐδΡ βὰν 416 σορθην βντροι Τιοἰ θη. δ ζι 6 θη, ἰδῦ νὸν ἄθπὶ ΔΙοιβίο τπιπὰ 

βοίπθη ΟΠ] θυ. Οἱ. ἈΠΡΟΡΤΙΘΒΘ ἢ. ἀΠ4 νοὴ θη ορποιπ γϑυπῦπην τνονάθη". 

16 Βοίοππηρ ἀ6ν θοδίβπαϊοοη Ν υροροην τ εἰραηρ' (Ἀδιαλείπτως, ουνεχεοτάτην 

ἐπιβολήν) παῦ ἢϊο ΠΟ οἴπθη ὈΘϑοπάθσθη ΒοΖαρ' ΔῈ αἴ (ἀδίξουνν!υ. )ὰ 

510} αἴθ. ρου. Π 6. ΒΞ Πρ κοῦ πὰρ ἀπ0Ὸ}} 416. ουνῖρα απο νῸη ἄθι 465 ορί- 

Καγδίβομθηι  οἴβθη ἀπέ υβοΠοἰ οὐ, 50. Κοιησηΐ ἀἴθβο ἄθτὴ οι] θη [6816 ἃ ΠῚ 

πϑοΠβίθη, θη Π Θ᾽ γἤτοη βθῖπθβ. Καγζοη ΕΛ θη δβοῖηβ ἀπτο} αἴθ. οοἰβίϊρο 

Δ ΥΒθηΚαπρ ἴῃ 85. οὐ] ΐ πη ουβίθοίθ ΑἸ οἰ αἴθ ρᾶηχο ΕἾ]Π16 ἄον 5 6]10- 

Κοὶῦ δαββοπορι". 

ΝΟ ον ΚΙ ΠΘηΌ]ο 6. ον Εσαρτηθηΐο (Ο]οὶ ἃ15 ΟΡουβυοις ἀθν πβοῃβίθῃη 

Κοϊππιπο 6 Εν. ὅθα, 45 ϑοοίθ χαουδῦ ρΘ]θθθὴ τἀπὶ νου ΠΈ]Π1οπὲ παῖ. ΕἸ 

ἰδ ἀστοῃ αἴθ ΘΕΙΟΠνοσίθ θαυμάζειν τπιπ4 προοοικειώσεως τνῖθ ἀπΠΠῸ ἢ} βοίπθῃ νγοὶ- 

ἴθθθη [ΠΠΔ]0 Θπρ τηϊῦ ἀν νου ΠΡΟ ΘΠ η ΚΟ] πηπ6 νουκηϊρεῦ. 1)6ὺ δ εν- 

ἔλβϑου. θοίοηί ἴον ([Κο]. 6, Εν. 868, 3) τηῖρ Ηἰοικβίομῦ δα αἴθ νου] ] Π1ῸΠ 6 

Επαδηηοπῖὶθ ον δίξου  α16 Νούννθπα!ρ κοῖς, 716η6. Πόπουθη Δ θθθη Ζὰ νοι- 

ΘἤΤΘη (τιμᾶσθαι δεῖν τοῦς θεούς), δἷπθ νυ σπιηρ', α16 ΘΓ ὶθ ἴῃ βϑίηθιη ΒΌΘΠΟ 

ΤΤερὶ εὐσεβείας, δι 0} Πϊου θοβοπάθυβ σοροθη αἴθ Ν᾽ ἀβομειστησθη θυ ΤΟΙ ΚΟ 

Ζζὰ 5οῃ Ζοη Ὀο Πββθη ὑγὰγ. 

» 16 Βεονυπηάθγρπηρ (ον ατῦθδοα, 5ὸ { νῦ ον (Κο]. 6. Εν. 8ὅθδ8. 3-- 8) δ. 

» ον κύ, τνὶθ τηᾶῃ βαρύ, ϑδίδι θη ὑπαὶ Θ 6] σΡσοίδιιηρ πα Αποῖίρπππηρ. Βε- 

ὙΠ ἀθΡη τππ ἰδιιμθη. ἈΌΘΙ τῆι ΘΓ. ΘΠ Θ᾽ ΠΙΟΐ5. 50 Ξ ]ρῸ 5. οι ]οκὺ 

415. 416 οὐ Ποῦ. « 

1 Οἴσοιο, Τιις. Ν᾽ 34.905 (ρέσιγεα οα. {15 6 π 6 ν᾽, ΕἸ. 430) απέηεμγη οἵ ρυαθδοπέοηι [50. νΟἸῸΡ- 

ἴθ π}} ρεγοῖρεῦο ραν 7 Οετη ΘΟΥΡΟΥΘ δὲ ργοϑρίζογο τοηϊρηΐέθην πο ργαρίοεγτέαπι ρυαοίον ΠΏ ΟγΟ δἔμογο: 

τέα μεγρείνμαΣ οἕ οορηέροίας (ν 5]. Ἀδιαλείπτως ππα ουὐνεχεοτάτην μοὶ ΡὨ]Ποα.) σοϊμρίαέοα, ἔπι βαρὶεηέθ 

7ογ6 8θηΈρ 6}. Ομ ἐασεροοίαίο, Ξρογαΐαγμηι ποϊμρέαψιεηι οηὶ ρογοορέατιηι γηθηιογῖα ἐμσιχογθέμτ. ὅδ οί 

ἀοπἰκί θεῖ θη ἀθ] πο α ΜΠ 6] (δι᾽ ὧν εἰώθαμεν καταοκευάζειν τοῦτο) ἅπ αἴθ Εσοιπαβομπαῖο, αἴὸ 

Εν, 84. 6 Δ]]οναἴηο5 ἴῃ αἴθϑθπη Ζιιβατητη θα Πλ Π9 6 ουνν ἅΠπηΐ ἰδὲ. ΑΡΟΥ αἴ65 τν το Ζὶ θὴρ σοί δέ. Ὦϊ6 

φιλία ἰϑῦ πὰ οἷπθθ ἀν ΜΠ] σὰν Επαξβτηοπῖθ. πο μῦ οἷπ δι᾽ ὧν, βοπᾶάθγπ οἷη ὧν οὐκ ἄνευ. 

5 ἘΠῚ Θρκαγοίβομοι: ὅρυιιον. νοῦ κο. Ὑν. ϑδμα, Ν 193) βασί νὸν ἄφη (ἀθηΐΐββεπ 465 

ΕἸΘίβομθβ:: ταῦτα γὰρ ἔχων τις καὶ ἐλπίζων ἕξειν κᾶν «Δ ᾿ἷδ ὑπὲρ εὐδαιμονίας μαχέραιτο. 
3. Ψο]. Μεγ. δὲές. Βεν. τοτό, 893. θη Απΐδπρ νορ ΕἾ. 8θ8. τ ἄθηκο ἰ611 τηΐν 50 οὐσθηχί: 

ἰδμολογητέον καὶ τῶι μικράν γ᾽ ἔχοντι] οὐνησςιν. 



Ῥλιἰοιίονιος ἴδον" αἷς αἰδέίοι" Βιοῖ 111 Κοί. «. « [1 

16 (ἀοία !|6 ἀθυ ΜΙ θηβοιθη. ἀν (ἀοί(οῖῦ σοοροη 6: δῖα αἰβὸ ἀπ θ6- 

νὰ ἀουπάθ ΕΠ Γασο βου ἤηκῦ τππα ΞοΠ] θη. 16 πῆπονο Ὑ ου να] ] ]κοῖῦ 

ἀπ. ἴδ. τηὰλῃ πλϊΐ ἀ6πὶ ΒΟρΥΪθ ἀν ΕΤοιι ἀβο πα. νου ού. 165. ΒοΠοιΐ 

Θ᾽ Ζὰπ ΞΟΠ] τι556. ἀἰθβὸβ ΟΙ]6 5. ΠΟ 0}. οἰ πὰ} Ζιυβαιη δ η]ἀπβοὶ σϑΘροη ον αι 

δῖοι πἀπὰ ον Υ ΟἹ Κδυο ρίοι. αἴθ νοι (ἀδύξονϑιιπ θη. χὰ ΒΡΓΘΟ δὴ. ΗΠ οί, θ6- 

τοπί χὰ πᾶ ρθοπ. θη ἃ ἀδυ ἈΠ 5Ο ἢ] 1 βοπά θη. απίοσο ἢ ἈΠῸ ον Κοϊυπηπὸ ὁ 

([κο]. ὅ, 9) πάθῃ υνῖν ἀθὴ ἔν] 6]]6ὴ ΠΟ] θβραββαβ: καὶ τῶν μὲν δὴ τοιουτο- 

τρόπων ἅλιος οκεμμάτων ππηα ἃπὶ απ αἴθ Κουοηὶβ. γ οπο ἄθη ΑΡΒΟΜΠαβ 

ἀπ 0 ἢ} ἄπουν! οι οπηΖοὶΠπποί. 

Τιοῖ ον. ἰδὲ ἀὰβ. ἀππη θὰ Ν᾽ ΟΥ ΠΟ ΡΟ ΠΘμἀο. ΠΠ ἸΙοα μα Ὁ ὁν πα ]ύοι, 001} 

ΘΙ. νἱθ]] θοῦ ἀὰ5 ον φοράν. 5. ἴθ}! Χο]. ἀ (Κο]. ὅ. 7) ἤηάθε, οἴπϑη 
1 ΕἸηρονζοῖρ, ΡΙΠΠ]Οά θη νουβίθῦ πο ἢ ἀ6 πὶ δ ουραηρο ΕΡΙΚαΡ5 ᾿ ἀηΐοι" φορά ἴῃ 

τ Θ ἈΡ ΠουΊβομον Βοαδαίαμηθ' ἀἃ5 το πη ρ 5 ]Οϑο ἼΘΙ η. 61 ΓΘ 5] βοὴ ΔΙθηρο, 

αἴθ ορώνῖο εεἰψὶ, ἴθὶ ἀθροηβαΐίζο απ ὙΥΙΒΒ ΒΟ ΠΕ ΠΙΟΠΘὴ. απηρ, ἀν μεϑόδοο 

ἰο5. ΡΙΜΙΟΒορΡ μοι. 6 Δηβίομέ ἀον ΒΘ οίϊκου, ἀἴὸ θοῦ} κοι σαι Μη - 

δίΐοῖς ἀἴθβον ορώμο εμἰφψανῖὶς ταδο θη, υνῖρα πα αν]. τ ἀδιηβ ! θη. νουβο - 

1 μοι ὙΥ οὐΐο οοισοῖθιυὅ. 5. μαῦ δἰβδὸ νϑυμλ. 16} ἀ6υ Ν ουίασβου. ἴοι ([Κο]. ὁ. 

ὅ, 7) αἴς ἃ αἴ (δον θα ἀβομδῖν Βορνυ πα οίο Δημηδββιιηο ον Θιοίκοιν, 

(ἀδζοῦ ἀπ Μθηβο θη. ΟἹΘΙ ΟΠ χιιβίθ!] θη, ἃ15. οἰπο ππθορυ ποθ Ν᾽ ΟἹ] ΒὨο τ] ρ᾽ 

ΖΡ οΚο υνίθβθη: καθ᾽ ἣν φορὰν ὃ πἰάλαι λό γος πεπλ)αομένως γε λέγεται »πάντε ὁ 

φίλοι] εἰοὶν ἴοοια. Εβ ρὰ οἴη ἅμ] ΟΠ 65. δὰ α16 ῬΥΓΠΑΡΌΓΘΟΙ Ζαρε ἴο5 

ΘΡΓΙΟΠυγοσυὺ »Ἱοότας φιλόταος. [ἢ ΗΪΠΌ]1ΟΙς Ποῖ βοΐ Θ᾽ Ζὶὶ ΒΆΡΟΙ: »οἷη 6 

Μοϊπαηρ. πᾶο] ἀὁΡ 45. αἰτθ νου, ἐγρθι] 10 ἢ}: ΓΟ ΠΠ ΟΠ ον νυ οἶδ, οοβαρὺ ανὶρα 

ἍΠῸ ἘΡθαμᾶθ βἰπα ο]οῖο μα. ὙΥΪΘ τλϊτ ἀἴοβθηι ΘΡΡ ΟΠ γοσί, ἀἀ5. ἀπ 6} ΡΊαίο 

᾿ ῬΡΙκαν ΤΤερὶ φύσεως 1. ἴῃς. οα. (ουηροι. Ἡγίθη. δίμα. Τ. 31. 127 εἰ... ἀκολουθήοομεν 

ἀλόγως ταῖς τῶν πολλῶν φοραΐο. ᾿ 

3. ῬΙΠοά, ἀὸ τιον 438, 34. κατὰ τὴν ἀδιάληπτον φορὰν (ὠιοογϑἑρυαίαμι ορϊγοηθηι). 

ἈΒΉΠΟΝ Ὀναπομς ον. ἀπ Δαάνουθίμμη φορῶς (ἐθηιθγο)ὺ ἴὰν ἀου" ΞΟΠ" ὁ βίρη. ζό. το ἔνια δὲ καὶ 

πλάττεται πρὸς τὴν δόξαν φορῶς: 38. 8 ἄλλως δὲ καὶ πλάττουοιν ἴδια καὶ πολλάκις ἀδύνατα 

φορῶς Τῆι καταςκευῆι τῆς δόξης. [)6} Διιβάναοὶς Παΐ βοίποη ἃ] θϑίθη Β θυ νυ μα Π10}}. τ ἄπ 

Ῥουμτηΐθη ἴογ5 ἀθ5 Ῥανιποπίαος. Εἰς. 6. 6 οἱ δὲ φοροῦνται κωφοὶ ὅμῶς τυφλοί τε κτλ. 

3. Ψ0]. Ηονο. 3 Χ ὅς, ΕἸ. ς, κατ᾽ ἄλλον δὲ τρόπον οὐδὲ κατὰ τὰς φορὰς τῶν Ὁτωικῶν. 

ΤΠ) ῖοβον ἀθργαο ἀ65 Δ ονίοβ. φορά ἰδὲ βρϑϊοι: νυοῖξ. νουθγοῖίοῖ. Μ᾽ 8]. Ῥόνρῆ. Ὧ6. ἀθρϑί. ΠῚ 40 

(3. 170, το Ναιιοῖς 2); 1Ν΄. τὸ (248. 21) ἀπ ΝΥ ν ἐς θη ἃ 615 Τποχ. Ρ]αΐαγο!ι. 5. ν. 

4 Ἰοσοα Ὶ 757 Δ παλαιὸς γὰρ λόγος ἀληθὴς ὥν, ὡς ἰσότης φιλότητα ἀπεργάζεται, μάλα 

μὲν ὀρθῶς εἴρηται καὶ ἐμμελῶς. 16 ἄθυΐθϑη τ Ί] ον. βαπηιπο!ῦ Ν πὰ οἷς σὰ Τγ 00]. ν΄. Ῥὶ τό. αἷς 

Ἰαϊθι πἰβομοη Οἴτο. ὥργίολιο. «(. δηι. ὃ. χό4. Δ 8]. ἀχὸ. 510}0. 150], οἷς, Π| 353. (]Π]. 2551 Δ... 
ο 
“ 



ΚοΙ. 

(ΕἸ. 880 

τ ΚΟΙ. 4) 

1 ΘΠ ΈΕ: 

ἴῃ ἄθη »ρβθίζοη « ἈΠΗΠνῦ, ἀ16 δ γθα πἀβοῃδίν ἴῃ. Ν᾽ ΡΒ πα ππρ' σοβοῖζί 

γι 6, ουβίθῃηῦ πηὰη θα. Π60 }} ἅτ ἀθσβθὴ ΘΌΘἢ ΟΘΠΕΠΉΪΟΙ ΘΟΠ ΤΙ. »Ὑ 6] Ποὺ 

γγδπαο1., Ποῖβὲ 65. πῖον (ΤΥ, 7166). »ἱδὺ αοὐῦ 116} τπὐηα δ βρυθ πο πα ἢ ΝῸΡ 

οἰποι, ον ἃ βοῖπμθ 16 Βορυπαπηρ ἴῃ ἤθη ον ἤπάοῦ: ΟἸθίομθς. δύ 

(ἸΘΙΟἤ Θὰ 16}. ἀἀ5 Δία! Πῆ]Ὸ; 45 ΜΙ β]οβΘ ἀθθυ ἰδύ τηϊῦ δἰ ἢ βϑὶθδῦ θηΐχζυγοῖζ 

ἀπ τἱὖ ἄοιη δίαβνο! θη. Ναῃ ἰδὲ οί {ἀν της ΟΣ ]]Θὴ 45 δῖα! 4116. 

Πῖηρο ἀπα νγοὶ τθ 1 415. ον Νθηβοι. υνῖθ τηλη βαρ". γον ἴῃτὴ 150 ἴῃ 

αἴθβου ΕἸΡΟΠΒΟΠ Δ  ΠΙ6 0 τνουάθῃ γ01}], τηὰ! ἅπο ἢ 56] σὺ πο} σά [65 ἢ τη 

οἹθῖ ἢ πνουάθη. [πῶ ἀληλοῃ. 50 ἰδῦ Ἃ6Γ την !]θ Μίθπβοἢ (ὃ σώφρων ἡμῶν) 

(οὐέ 1160, θη οι" ἰδὲ τη ἈΠΠΠΙΟΙ ; ον τηδβ]οσθ ἈΡΘΙ ἀπ πΠΡΌΓΘΟΙΘ ἰδὲ 

1Πτὴ ππϑ ] 160} τ νοη ἴπτη νυ Θ6η. « 

ΝΈΟΙ. ἀοὲ Κογοπὶβ (ΚΟ]. 6, ὅ, το) Ρορίππὶ αἴθ νον θυ ηρ' οἰπῖρϑυ πᾶ 6 ἢ 

ΚΟΙ. 8. 6. πίομὲ οἰρθη!!]!ο. ζὰση Ηδαρύοτηα ράββοπάον. ΑΡουΐθη (οκέμματα 

πθηηΐ 5ῖ6 ον Ν᾽ θυ ίαββου). α16. ΠΟΙ τΐϊΐ Θἰ Π6 ΠῚ Θ᾽ ΠΊΘΙ Π5ΔΠ]6Π ΓΙ 6] ΔΠΡΘ ἴη- 

αἰρὲ νουᾶθη, ον, ὑγ6ΠΠπ Π]ΘῖπΠ6 ἘΠΊ ΟΠΘσῈ ΕτρεπΖαπρ γῸη ΚΟ]. 6, ὅ. τὸ εὐνγὰ 

(ἀ5 τἰομρα ὑὐἸῦ, Πἰθδ: εἰ τῶν κἰζάτω τιν᾽) ἔχοίυοι πρόνοιαν] οἵ θεοί. ἘὙΘ ΠΟ ἢ 

ὈΙΟΙθῸ ἀπο ἄον Πθϑὺ ἀἴ βου ΚΚοΟϊύτηηθ, ὑγοίζαθιη οἰπὶρο ΚοΪὰ (6, ὅ, 21 .---24) 

οὐ Ζιοσῦ βἰηα, τὴ την υββ Π160}}". 

θαροροη ρᾶβδὺ ΕῪ. 880 (61 νϑυιηυιπηρβνγοῖβθ οροσο ΤῸ] ἀν ΚΟ]. ἢ 

(- Εν. 88} -Ε ΚΟ]. 4) θα Π10}} Ζιι 6πὶ ΠΡ ΠΟΠΊΠΘΠΘΠ [πΠ8] Ὁ 46 ΑΡΠδπα- 

Ιπηρ΄. Ἐκ Ππδηαο]0 5ἰθ ἡϑτη] 6} 4ἃ (ΚΟΙ]. ἔ, Ἐν. 88}. 3-. 5) ὑπ ἱγροπα δὔννἃβ 

νὰ Ἃ6η [ΠΠ5Γ6ΓὈ]]ΘΠθ πη. δὶ ἀτοποπάθη ζει ν Ρ μΆ ] ΠΊββθθὰ Καοίπθη Ναΐζθη 

Ῥεπρέ, βοπᾶθνη ἸΘαΙρΊ ἢ ἀ6η ΜΙθηβοπθη ορθη ἰπτὸΡ ΘΟΠνΔΟ Ποῖα. ΙΟἢ 

νουτηπΐθ. (818 αἴθβθ ππῇ 661 ΤΠ ΒΟ] ΘΠ 6 ΞΟΠ γ ἢ Ποῦ ν1ΠῸΠ ΔΠΡΈΠΟΙΠΠΊΘΠ6 

ΕΙηνοπέπηρ 16 ΜΙ Δ π Ο1Κ ἰδὲ, αἴθ νὸρ θη ΓΟ Κοσ. ἃ15 Παιρίαγριπηθηῦ ἔν 

αἴθ. ρδυθομθ. Νουβθμπηρ νουυγουίοί ὑγουᾶθη γᾶν. ζιυπηβοηβύ ρα αἴθ Ν᾽ οὺ- 

τητὔιηρ᾽ ἈΡΘΘΙΘἢπΐ, 415 ΟΡ αἴθ (δέξο: βϑ]ρδύ. ἀἴὸ ΜΙΆΠΕΚ Ζαι Ν᾽ ΟΡ ΘΙ ἀυῃρ᾽ 

νη ἀτοποπάθῃ (ἀοίϑσθη πῦϊρ' Πβτίθη. ΤΠ 6 ηη ἴῃ δρθηβαῦζ Ζὶὶ (161 ΤΏ η56Π- 

ΠΟμΘη ΟΠ ΔΟ οἰ ρα ἴον (Εν. 88}, 5) β'ϑβδίθ!ῦ » (85. Κυαίἐν οι! ἀπὰ πη- 

θοβἰθρΊο 6. ἀπ ἀπν οι  ΡΊΙΟΠ6. ἀπ σορθη 1646) οὔνγα βοῃϑαϊρθπάθη Εἰη- 

{π|ὺ οβιᾷπαϊρ πηχαρβηρΊ ηθ . Ὑ βθη ἀ6ν (ἀδίζοι. 

τ ἈΠΒΒρΡΙ ΘΙ ππρ ἃπ  ἄθη Ἠοπιο-πιθηϑυγα-ϑαῖ 465. ῬΡοΐα σΟΓΆΒ. 

5. ΒΟΠ6. 50} ἀθν [ΠΠᾺ]} αἴθβον Ζθ θα. οἶννα δα αἴθ ταϊξ (ἀονν αἱῦ ἀπο ρβοίζί. ΔΝ ε]ῖ- 

ΠΟΙ ΒΟΠΑ (ἀμφότερα --Ξ τὰ ἄνω καὶ κάτω) οἰπζοίποι (ἀδίτον. ὈΘΖίθ μοι ἢ 

5. Ἐν 888. ἰδὲ εἴπ βονυδροβίοὶ 45 Ζὶὶ δἴπθιη ἔπ πουθ ϑίΐοῖο σομόνί. [0 16θθβ Ξοῃθῖηΐ 

α16. [Ἀ]5Ὸμ6. ΕἸπουάμαηρ νοὰ 888. Ὁ Ζυν βομθη 87 ὑπαὶ 89 νϑυβομυ!αοῦ σὰ ΠᾶΌδη. 



Ῥηϊοάρηιος ἴδον" ἀἷο Οἰδέίον" Βιιοῖ 111 Κοί. ϑ Ὁ 13 

0)16 Βοιίβοίζαμρ' ἀϊθβοι οί. (Κ0]. 4) Ὀοϑομ  ρὺ σοῖο. τη. ννὶὸ 

τη ΘΥνναῦίοη ἀν 6. τἱϊζ ἀὁν ἀασο αἴθ ΞΟΠ ΔΟ οῖῦ ἀν ΔΙ θη ΒΟ ἢ ἴῃ 5 

ΠΤ θθη. ΘΟ ὉΠ 6 ἢ. ΥΥ Οἰββα ρ δ Ἰκιιηδύ, ὑνθ] 6. ἀπνο ἀν (ἀὐίου Πη|Ὸ θη ἄτο- 

Ποπάρθη {{π|161} θη ρ σΘΠν Ρ]ΓΘ ἢ. 5011. [}16586 Παιυρίδιχ6. ἀοὺ Ν᾽ ΟἸΚΒΡ ΟΠ ΡΊΟ 

ὉΠᾺ (δὲν δἷθ Ξοῃ χοπ θη βἰοίβοῃθη “ΓΠΘο]ορῖθ χὰ ΠοἸκαιηθ θα, υνῖρα Ποῦ αἷς 

(ΟΙΘρ ποῖ Ὁ σον ἤδη, ΟὔννΟἢ] ἀν Ν᾽ ΟΡ ββον νυ οἰ, ἀα ἀν ἀδρθπβίδης οἷπὸ 

Ζαβα πη 6 η Πἤ ποθ 6. γον ουαπρ νϑυαϊθηὺ ([Κο]. 8, 6). 

θὲὰ5 ποσὰ Ὀοαϊηρ οἷπ ΕἸΠΡΌΠΘη. ἁαΐ αἴθ Εταρο, ΟΡ ὁ5. ἀρουμαῦρῦ 

ἐτουηπλῦ, αἴθ Ζυ]καη  χὰ Κοππθη. ΕἸ βοποϊηὺ ΚΟΙ. ἢ, 4, 3 δηχιουΐοη, ἀα 

Βοθδύ ΡΒεὶ ἄθῃ Δίθηβοιιθ. αἴθ {Ππ|τοπηΐηῖὶβ 6 χα ρθη Πίηρο αἴθ Τὶ- 

αἀβπηοπῖο υνοθηΐρ ὈουνΡο. Ϊθ πᾶπονθ Αὐδί σον. ἴηι 1 Ὁ Ρς. οἰ Προ 5. 510 ἢ 

Ὧν τη  Π θη. Ἐστθη πὶ δηὐζιθ πὶ ([Κ0]. { 4, 5) ἰδ υὴὲβ 76 χέ δὰ. ἤθη 

γϑυβυ 6] θη ἀπ νου] θβθηθη. ΒΌΘΠ σα θΘησθδίθι. ΠΟΘ. πἰομ ΠΟ δα!ρο πα 

Βουροβίθ!]ς τνουᾶθη. [)16 Ἰοίχζίθη 61]. ἀου ΚΟ] λη 6. ὙνΘΡ Θ 1606} οἴη ρὸ- 

Ὑνῖββοβ Πομΐ δὰ ἄὰ5. ΝΟΥ ΠΟυρ 6 π 6. χισίιοῖς (Εἰ, 4. το 1): » Νυΐζθη συν ἴσῃ θ6 

ἴπὸη (ἄθη (ἀδίξουι. οὐθν θη ΜΘ ΟΠ 6 η ἢ) γῸΠ] ἅκτι5. αἴθϑον ζοπηΐπῖ5 (Κοὶ 61). 

θδηη 56. θππθη Οἤπο Νδηὐς 41165, νγὰβ ἰσροπ οὔννὰβ. ΝΟΓρο5 ΡΟ ΚΘ 

Καππ; 485 ἔὔοτῖρθ ἈΌ6Ὶ {]ιι νυ β5θη). ὑνὰβ Κὰπη 5. πὔξζθη  . 

Ατὴ Επδοὸ ἀἸθβο τπ6 οἰ πρῸΡ {Ὁ]Θ πον ζο] ασηπμθ ΟΠ πα οὺ 5160} οἴῃ ἴῃ 

᾿Ποίπονου, Ὀϑίηα 6. θυ] οβο πον ΟΠ Υ ΟΟβ ἢν θθ πον Ζπβαῦζ, (6 δἴπθη νον- 

5ἰ πα !ρθη. Ζιιβαιητη θη μὰ ηρ᾽ ΠΙΓΡΘΠ5. ΠΟΡΖΙβίΘΙ]Ποη. οοβίαϊίοί. ξ ἔγαρὶ 5160} 

ἀλ πον, ΟΡ ἄἴοθο Ζιβῆϊχο οὐννα ΞΟΠ θη. οἴποβ ἄθη 'Γοχύ ῬΕΠΟάΘπι5. ἰκοιὴ- 

τη θη 1 Ρθ θη ΤΠ ρΡΙΚαΘου 5 Οου ΕΡΘ  ΠΖιιρ 6 ἢ. ΔΛΙΒΘ ΘΙ ΆΒΒΘΠΘΙ ΘΙ ΘΠ]6 ἢ. ἀατο} 6 ἢ 

ΞΟΠ ΘΙ υ Οὐ δι" ΘΠ Π16ἢ οἰροημβηαιρο οὐον αἰκτίθυίο ΝΟ τ ρο 465. Ν ΟΡ ΓΆΒΒΘΙ5 

ἀαγβίθ! θη. Εδ πνῆτο βοῦν τυ Ἰ στρ {ἀν αἴ Βανί Παπρ 465. σάηζοη ΝΆΟΠ- 

1λ5565. ὑγθὴη αἴθϑο ΕσαρΡΘ 5 σθΠ ον θη βο !θάθη υγογάθῃ Κῦπηϊθ. ΝΌΘΟΙ Δ1|16Ρ Απᾶ- 

Ἰορὶθ πα θ 6 νν ἢ 65 πηϊῦ οἰρπθη Ναομίνάρ θη 465 Ν᾽ ΟΡ [Άσβουβ, αἴ16 δι ΠΟΒΤΟΙΌΘΥ ρὸ- 

πϑιῖι Κορίονίθ, σὰ ὕαπι. ὙΥ̓Τ6 516} ἀἴθβον {Ππιουτοχὺ Ζὶὶ ἄθτὴ ΟΡΟσθὴ νου] δ], ΟΡ αἴ6 

Ζυκβίζα δἴπθι οἰρ θη ζιιβ τη] Θ ἢ ΠΔΠρ' ΠΠ΄ΘΙ 510; ΠΆθ6η. Οα61 ΒΡου Ἰ56Π6 ἔνοἥηῃ- 

ΖαΠΡῸΠ Ζὶ ἄθτὴ Οθθη (ἀδβδασίθη ρΌΌθη, ἰδύ πιο ἢ ὐ ἀιβΖι πη Π6η. [)6Ρ [ΠΑ] ἀν 

Ῥᾶδν ΟΥ̓ ὄνομ οι, ἀ16 τηδῃ ἴῃ ἄδπι ΒΟ 5 αι Πα δι μου 5116 5, 3 φόνου τπ6 4 

ἀποθανεῖν Ἰψὺ 5ῖ 9}. ποῦ Ἰοῖομς τοϊῦ ἄθπη ΟὈουίοχίθ ἴῃ ΒοΖιθπρ᾽ βθίΖζθῃ. 

Ἐδ [ο]ρὲ αἴ6 0]. ρ. ΤῈ αἰΐθῃ Κοὶ. 5. (Ῥὰρ. 1.52) ἰδῦ ἅτ ῬᾺΡ. 1.57. 8Π| ΚΟΙ. Ὁ" 

Οθοῖθη ἢαπᾶθ οἴη νορ ϑοοίδ διϊθοκίος. (αἰπύ παπηουϊουίθθ, οὶ πὴ’ 815 ὁ (ἔν. Ὁ Ἐ 

σο Ζῇ ἢ] 65) ΒΘ οκοιθη (1. 1 Ὀ8. 5) Ζαροννδομβθη. ἴῃ ἄθὴ αἴθ δου θ ἀφ᾿ θαροία 

πη τοῖς θεοῖς ἢἴ6 Εἰοπίαπρ ἄθι ΑΒ] πὰρ ἀπά θαΐθη. 06 ἢ. χοὶρὺ ἀὰβ 

ΚΚοΙ. 5) 



14 θι1Ε1.5: 

Ηαιρίδυοι, ἀα ἀ16ὸ ΜΔμΕΠς, αἴθ βόμοῦ οὔθη ΚΟΙ. ἢ, 4, 22. οι ἢν γᾶν, 

ὅπ 0} πῖον οἷπθ 0116. 5016 10. 16 αθρηον Παίζοη. 0 }} θοπαπρίοι, αἴθ ου- 

ἀιδδαθο (ον ΖΔυ Κι ἀν ο αἴθ (ἀδίζον οὔτ αἀἴ6 ΜΘ βοιθη. νοι ΘΟΠΔ 6 η 

(πρὸς τὸ μηδὲν βλαβερὸν πάοχειν ἔ, 5,15). Ηϊΐηρθρθη, Ἐπ Πσὺ ον 5,15. [οτί, 

» Πλ1|8 τηὰη ὈΘυγθίβθη, αἀα αἴδ5. 50, νγῖθ τ 65. {ρῦΠοΡ ΔπΒρ Πρ ΠΆΡΘη, 

οδϑαρὺ ἡνορά θη τητδ: 416 (ἀου Ποῦ σοθο πἰοηῦ ἀτὴ (ον ΜΙ Θηβο θη ἡ] Π16ὴ ΟΥάκοὶ, 

50. «Νἄαὸ ΑΡΟ]]Ὸ5. ον χυτὴ Ν᾽ οὐ δίβη 4Π15. ὅ116}}. Ἰγοῖηθβ (ΡΡΟΡ μοί) θοα ἄγοι. 

}16 να πππιηρ 465 (ας ο] ρούτοβ βομοίηῦ ἃ αἴθ Εταρο χὰ {ἢ γθπ, ΟὉ 

65. οἷηθ ὁγ (ἀοϊίποῖῦ ννναῖρο ΑΠηδἤτηθ βοΐ, (618 οἰηῖρο (ἀδίζον. τηϊῦ ὈΘβοη- 

ἄθγθ (ἀοἰβίθβι θη. ἀπβρουϊδίθ. βθίθη. Ηϊὶουθθρθη {Πρ Ρ ἅτ5. ([Κ0]. ο» 

5, 25): »ΑπΟ β'ηα πίομῦ οἰηΐθθ νῸπ ἰἤπ6η τηΔηΡῸ]Π δ Ὁ, ἃηάθρο Προ ΘῸΝ 

ἀθου τα ρο Πα, ΒΟ θυ. 4116 (ἀδύτου ἀπὰ ΟΟὐϊηπθη Ὀοβιΐζθη. αἴθ πη θυ στ 6}]- 

Ποῖ. Ν᾽ ΟΙΠΚοΙ ΘΠ οἱ (ἀνυπέρεκτον ἀκρότητα). [296 ηη ὃ5. ἰδύ 18 πίομῦ 50, 

ἀδ8. 65. ΟΠ] θοὶ ἀθὴ Ὑ εἰβθη 'πὰ σϑηΖθ) Κοίηθη ὙΥ̓ ΟΡ πη ουβο θα ἴῃ ἄθη 

ϑοϊβδύ ρθη (ἀἀΐονυη οὔθ, ἀλρΘΡΘη Οἷπ 5016 ΠΡ Ὀδὶ θη ΠΡΟ  ΠΡΊ ΘΠ 6 η. τπιηπ 

56] ΊΘοη. Ὑθβοη οδίδπαθ.. .«, ἃ. ἢ. δθοηβουνθηῖρ υνῖ6 α16 ΝΥ δεἰβθῃ βἰπα αἴδ 

(ἀδύϊοι: πη γ ΟἷδΡ. ΥΘΗΙΡῸΣ νο]]Π]ΓΟ 6. 50Π 66 .η. ν16 4161 τελείως τέλειος 

σοφός, 50 ἰδῦ ἅπΠῸ ἀ6ι οὐ 8415 50] Πο τέλειος τππα ἀδγιὴη τελέως μακάριοο. 

δοοῦν Ρομαπαοὶῦ μοὶ αἴθδον (ΔΘ! ροΠοὶῦ οἷηθ Κοηί τον υβο ἀ6Ρ. θρίϊκι- 

ΛΘ βόῆθη ΠΏ ΘΟΙΟρΡΊΘ, αἴθ. βόποη χὰ ῬΒΙΠΟαΘΠπῚ5. “οἰ θη ν θη ]οσὺ νναρ. Ὑ πη 

ον  θῖβθ βϑυοῖία ἀἴθ νο]]]κοιηθηθ πα βηηοπῖθ θυ μ6η Καπη, τὶ πηῖον- 

ΒΟΠοι θοῦ βοὴ. Ἃ(ἃ ἀογ θηβος νοῃ (οὐ δοοίῦ 5.6 }0 σαπμϑοῃβὺ ἔθϑὺ. (δ 

αἀἴ65. τηϊῦ ἄθὴ ἀΟΧΟρΡΤΔΡ ἢ Ιβοπθ. Βουϊοπῦ. 65. ΠΙΟΡΘΠ65. 5[ 0 ἢ. πἰοῃῦ νουΐγαρθ. 

ἀ6ν. οἷπθ ἀΠορροῖίο πα ἀδιηομπῖθ, οἷηθ ρου ὁπ 6. ἀπ οἰπθ πη θη Β Π]Π16Π 6, πηΐοι- 

ΒοΠῃοία ο΄. ΑἸ]οῖη δοίη Τοχὺ δῦ πη θυ ρο]οσί. [)6 δοῃῦθ τπιηἰουβοποίοὺ πἰοῃΐ 

16. σου! ομῃθ ἀπ 16 πη ΒΟΒ] ΟΠ 6, ΒΟΠΘΤῚ. Ζυνοὶ 8 δου νϑυβο θη 

δύπίθη, αἴθ. νο]]]κοιηηθπθ ἀπ 416 την ο] ]Π]τουημομθ. ἐδπὸ ἰδὲ 5 δου ἢ ς 

(ον (δέξου. ἀπ (6᾽ δ εἴβθη, ἀἴθϑο ἰδῦ (δ5. νϑυβοῃίθθη. Ροοδίατο (ἸοΙς 

(6. ρον ὉΠ] 1] ἤθη. Θ ον ΠΟἤθη. [θημη ννῖ 16 ΟΊ κοι τοῦ ΠΠΓῸΡ 5ΟΠ ΡΟ Εν 

ΑΚ: χίϊίουν ὁπμμθ Ανο Πίος. Ν 121 τὴν εὐδαιμονίαν διχῆ νοεῖσθαι, τῆν τε ἀκροτάτην 

οἵα ἐοτὶ περὶ τὸν θεόν, ἐπίταοιν οὐκ ἔχουσαν. καὶ τὴν ἀνθρῳπίνην, ἔχουσαν προσθήκην καὶ 

ἀφαίρεοιν ἡδονῶν. [Ι͂ῖπ ἅδη 1155. [Ὁ Π]Ὸὸὰ. ρὸν. ἀἷς δον ἀνθρωπίνην ἔχουσαν, ἅϊθὸ Μοίθοιῃ 

ζαυβοίχίο ἈΠΉ]1ῸΙ (ἰαββοπαὶ τὴν ζδὲ ὑπάλληλον οἵα ἐστὶ περὶ τοὺς ἀνθρώπους ἅτε ἔχουσαν 

ἀηα ποιοράϊησς. ΚΟΟΠΔ] δον, Ποόεγ μα Τιοῆνο Ἐρίλινς {Που]τη τ014). 5. 75. Καὶ τὴν ζμετρίαν 

οἵα ἐοτὶ περὶ τὸν ἄνθρωπον. ἔχουσαν» προοθήκην κτλ. [ἰϊο εν ἰδὲ οηΐνν θυ αἱ {Π5θ ποὺ Ζιὶ 

ΞΟΒ Θῖθθι καὶ τὴν {κατὰ προσθήκην κτλ. (κατὰ τὴν [Ἶ5οπ0}} οαοι καὶ τὴν ζατελῆ. ἔχουσαν). 

γγὰ5. ἸΟἢ νογΖίθῃθη νυν ῆνο. 



Ῥηιϊϊοιίίρηιος ἴἼδον αἱο Οἰδίίο; Βιοῖ 1Π1 Κοϊ. ιΡ 

{Ππ|ουϑο ποῖ υρ νοι ΝΥ οἴβοθ ἀπα ΤΌνο. ἀθο} ἀἴὸ ΜΕ ΘΙβυιο ἀθὺ ον ίβο τ οὶ- 

τοηθιι ἀππ ΘΠ θη , 50. πη θυ βο ποῖ θη ἀποὴ αἴθ ΕΡΙΚανθθι αἴθ ἘΟτ βο οἰ θη- 

ἄδπ νοπ ἄδη ' οἸ]οπ οίθη, θη οἰρϑη  ]!}ῃ θη ΥΥ̓ οἴβθη. [Δ 61 βρίϑὶῦ αἴθ 1 θ6η8- 

χοὶῦ κοῖηθ Δ ϑ Πρ ΡΟ ΡΟ μ46. 0116. 6. Πππρνθυβύουθθηθ ῬυίΠΟ 165, ἄτη 

ἴῃ ἄδν Τιιζοναθαν (65. ζθροβ. οἶπθ ννᾶθγο Αρούμθοβο ρον! ποῦ να, Παῖϊο 

τὴϊξ βοίπθη τ Φῃγθη. οἴπθη τϑίομθη ϑοΠαΐζ νὸρ πα πηοηΐο οἰ προ ϑἰπηβο". 

Ασοῖ ον ἀθ] 166 οἰοίβομο Τουηΐπιιβ [Ὧν ἀ16 ΒΟΥ βο το  ἰθπ θη προκόπτειν 

(προκοπή) ἢπαᾶθὺ 516} ἴῃ ἄθυ δρι Κασοίβομθη Γἰτουαΐαν ποθ η προβαίνειν Ὁ. Δίδῃ 

5' 6 ἢν ἀπ 6}. ΠΟ. 16} ἃτι5. ἀθπ τπίθῃ προ ΠΡ ἴθη ΘΒ 6] ]6ὴ. ΡΠ ΠΟ 6πι5, ἀα τηδη 

οἴη ΝΥ ΔΘ βοὴ (61 σοφία οὶ δὴ Τὰ ΠρῸη ΘΟ Πα] ΘΟ ΠΟΘΙ. νογητιββοίχὺ 15. ΖΌΠη 

θην! ἀ65 ᾿ιδοπδὶ τηδρ]ο θη αἸάοκοβ. ΑΡΘΡ ἀπο} αἴθ πἰθάονο δια 6 αἴθ 5685 

ΑἸἄοϊκο5. ἰδῦ ἀλη θαυ ἈΠ ΖΘ υοη πη. Τί τὰ Ρ6. οἰππιὰ] 416 πο βίο ϑα{Ὁ 

οὐβύϊθοθη, 50 Κὰπη αἴθ ΟἸἄοΙς πἰθ πυῖθ ον νϑυ]οθοη. ΘΘ ἢ 6, πὰ ἀα παΐν- 

116} ον Τοα τϊΐ ἀἴθβθπὶ τνῖθ τηϊῦ Δ]Π1]Θ οἷη ΕΠ 6. τηδο]. ὑνόνοῦ ἈΠ6} ἦ61 

Γοῖθ βϑ δύ πιο β τη ἢν του κῦ. 

ΑΙβο ἃ ον Νθηβοι ἰδέ, ννῖθ 45 δου ἃ 465. ΝΜ οιβίουβ ἰϑῃσί. (6. 

᾿ιδοΠδίθη 5ιαο ἀον Επιαϑηηοηῖο (Πρ. θη πὰὴ οούς θη {Ππ|ουβο θα 

ΖνΥΙΒοΠΘ αι. σοι! 1 Ποῦ πα Π]ΘΠΒΟ ἢ] ΟΠ ον 56] Πρ] ῦ ἀλη βού. ἀαὃ ἀον οἶδα 

ι ΒΙΘμ6 Βοπμ δῖον, δέλῖα Ἐριλκίρίς 11 τ44 ΤῸ 

5. Ῥμοά. ἀθ τηονίς ΧΠ τό κα[ταοτ]ρέφων [οὔν ὃ νέος ἀεί] τινα ἱπροο]ϑήκην ἀπο- 

λαβὼν ὄν]τως πρὸς [τὸ] ὑγιῶς Ζῆν, οὐδ᾽ ἀκαρι]αῖον [ἅν] δυοϊτυχὴς εἰη].... [οὐδὲ μνησθεὶς ὅσων 

ἀγαθ]ῶν ἔπαίϑεν ἐζηκὼϊς κ]ατὰ εἰοφίαν, λυ]πρός, ἀλλ᾽ [ὃ γ]έρων οὐϑὲν εὐ[ρὼν φυοιϊκῶς ἀγαθόϊν. 

π]ειοθίει]ς ἀπολήγεοθαι μετὰ τοῦ μίέλλοϊντος ἁπάοζας τὰς εὐχίάς ο ποῦ γὰρ ἐλεῆσαι νέον ἔοτιν 

[μνηοϑέντι κατὰ τὸ] ἀναλογιζόμενον, [ὅοίων ἸΤυϑοκλίῆς. δι Ἁ κελεύει Λητρόδωρος, περι- 

πεποίηται γεγονὼς οὐ πλέον ὀκτὼ καὶ δέκα [ἐτῶν], ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸϊν τοῦ Τιθωνοῦ) βίον Ζήσας 

ἀνυπονόητοοί. ὧς ἂν μεο]τὸ[ο] γένηται παντὸς εἴδους: ἐϊξὸν δὲ] ἐμ ποοῶι χρόνωι τὸ μέγιστον 

αὐτῶν καὶ περιποιήσασθαι καὶ ἀπολαῦοαι. καθάπερ ὑπέδειξα, ο[υκ)έτι νέος τις ὀϊνο)μα[Ζ)όμενος 

ἐ[πὶ] τοῦτο καὶ τῆς ἀπειρίας, οὐχ ὅτι τῆς τοῦ γέροντος προς[δε]ήσεται Ζωῆς - ἔτι δὲ μειράκιον 

Ἄφϑονα περιποιήσςεται τούτων. ὥοτε γεγανωμένος ἀπέρχεοθαι. κᾶν ῥηθῆναι πλέον βεβιωκέναι 

τῶν ἀναπολαύοτων [ τινεο ἔϊζων ἔτη. 

3. ἢ τπουιΐϊο ΧΝΠ 26 ὅτίε δ᾽ ἀἄϊλλοις εὐλογίαν (ϑοψθη) παραδιφοὺς τοῦ ἰδμοίω)ς κατὰ 

Φιλοοοφίαν προκόψυειϊν Ββεβίωκεῖ, ϑαυμά[ζεθ᾽ ὧς] ἀγαθοῖς ἐντυχὼν πο]λὺ μείζοίοι οωτὴρ] καϊλού- 

μενος μυρίων ; ΧΥ͂ΠΙ ἡ πολὺ μὲν οὔν κρεῖττον ἣν προβάντα [50 πᾶοῖ Οχἕ] οοφῶς νέον 

ἀξίως τῆς φύσεως ουὐναυξηθῆναι καὶ ἀπολαῦοαι τῆς ᾿δυνατωτάτης ἀνθρώποις εὐετηρίαο. ἀλλὰ 

καὶ τὸ γειϊτνιῶ]ν ἰχάριτος ἄξιον πολλᾷῇς καὶ τοὔτ᾿ οὐδαμῶο] διαχεῖσϑθαι δύναται χρόνωϊι, 

ἀλλ᾽ ἀεί τ᾽ ἐπιπολάζει... ΧΧ τ νῦν δὲ Ἴοφῶι γενομένωι καὶ ποσὸν χρόνον ἐπι[ζήσαντι τὸ 

μέγιοτον ἀγαθὸν ἀπείληπται ο τῆς δὲ κατὰ τὴν ἰσότητα αὐτοῦ [πϑμ]!οἢ τοῦ ἀγαθοῦ] καὶ 

τὴν δμοείδειαν πορείας γινομένης ἕως εἷς ἄπειρον (εἰ δυνατὸν εἰη) βαδίζειν οἰκεῖόν ἐςτιν ο 

ἂν δὲ παραγένηται, τῆς μὲν εὐδαιμονίας ἀφαίρεοιο οὐ γίνεται τῆς γεγονυίας, κώλυοις δὲ τῆς 
ἔτι μετουσίας αὐτῆς, ἄλλ᾽ οὐδίὲ τοῦ μηκ)έτ᾽ εἶναι ταύτην ἐπαίοθηζοις ἔστΊαι. 



ΚοΙ. 6 

10 ΠΙΕ,,Β: 

ᾷἀὰ5 Βενιοβίβοιπ νὸρ ἄθὺ Κασζθη δι αἀἴθθοβ αἸάοκοβ, ἀον οὐδ Ἀ06᾽ ἀ85 

αἴθ. πδομδίθ 5] ρηκοῖυ. νου! ἤθημαθ Οϑ ἢ] ουνῖρον δου οβιἐζο᾽, 50. ΘΘ θη 

αἴο5. αἴθ ΕρΙΚασθον ἀπτο διι5. ποῦ σὰ. [6 ππ νὶθ ῬΒΠΟά θα Π8 0 ἢ 465 ΔΜ οΙβίθι 5 

γουρδηρ" ἴῃ δϑῖπου ΟΠ  ΤΤερὶ θανάτου δα 5 Ἰ Πσ] 6 ἢ δον εἰδί, Κοιητηῦ 65 

δα ἀἴθ δ δ, ποῦ δαΐ α16 Φαδηύ δ 465 1 θη βὶ Π] θα. 8δπ. [{η4 ΘΌΘΠ5Ὸ 

ὑπ αἴς Ἐπίροοπαπρ' ΟἸσοροβ ἢ νουθοῖ, ὑθΠ ΘΓ αἴθ ΕρΙΚαγοίβοιο (ἀδέξοσνου- 

5[6]Πππρ' ἀδηλϊύ ἀρ ροίδη Ζὰ ΠᾺΡ 6 οἹδιθθί, ἀα ον βαρύ. αἴθ ΘΠ ο]τοῖῦ ἘΡΙΚῸΤΕ 

ἀπ Παρ} 0615. 5οὶ. 6 Ππ τῆϑη θη Εν ]ρ ΚΟ 5 ΡΥ ΠΤ ἀυΒΒΟΒ 6. οΊΘΊοἢ. στο. 

θὰ ρίαν 14 ἴπ ον Ταὺ ἴθ; οἵν τηϊῦ Ζθὰβ. ἃ οἴπο Τι1π|6 ροϑίθ!]ῦ ἀπὰ 

αἰ Φάηρον. αἴθβ Δπουϊαμηΐ ΠΆΡῸπ, 50 ἰδ αἴθβοῦ ΕἸΠΕ ΟἸσοσοβ. βίσμηρθῖ, 

νῖθ ΜΙ δ ανὶρ ὈΘγοῖΐβ ἴῃ βοίπθπὶ Κομητηθηΐδι ΒΟΠΔΓΕ ΔΒ ΒΡΓΟΟΠθη. Ἐτ Ρ6- 

τηουκύ τηἱϊῦ θομί, ὑοηῃ ἱρροπα θη ὙΥ ΤΙ ἀΘυΒΡΡΟἢ, Δ ΖΕΘΙΓΘΉΠ ΘΙ. 561. 50 Π16ΡῸ 

ΟΡ ἀανίη, ἀκ α16 ἘΡΙΚρθον, ἀπη ἴῃτο Ν᾽ υθῃσιιρ ον Οδύου ἄθοῖ ἱσρθηάννθ 

Ζζὰ Ὀορυπαθη, οἴπθη Ὑ οσὶ ἁυ 445 ἄφθαρτον ροϊαρύ ἢδίζθπ, θη. δἱθ βϑὶ υδύ 

86. του ΤΠ Θουῖθ ἀ61: μακαριότης ποῦ ἈΠ υθηπθη ἀρ θη. [)16 ΘΡΙ Κα ΘΊβοθο 

ΤΘηρο ἰδὲ ἃἰσὸ νο]]κοιησηθη τηϊῦ (61 βἰοίβομθη ἴπ ΕἸ] ΙΔ πηρ, π8 0 ἢ α6Ρ. 16 

Οἴδοτο βαρτς, οὐΐα ὀραία οαϊδεϊξ ραν εἰ δἰνεϊδ αἰδογιίηι, τιμία αἰϊα γὸ δὶ ἔγι- 

γμιογἑαϊϊαίο. χιας πὐλὶ! αὐ ὅδη οἱσοηάίμηι ρογέϊηοί, ὁράθη οαρίοϑδέϊδιιδ. 

ΑΡον ἀὰ πὰπ οἴπιηὰ ἀΌΤΟἢ ἤδη δυϑίθη Κουηϑαΐζ 465 ΕΡικαν αἴθ Ν᾽ ου- 

Βιπαπηρ (ΘΙ μακαριότης τηἱῦ δ᾽ ἀφθαροία Κῶ ΠΟ Ϊ56η ρου θη Ὑγ81, πηι 

ῬΒΙΟΙΘ πη. ἅτ Πἶθι αἴθ χυνοῖζο ΕἸΘΘηβοπα. 65. ρος ΘΠ θη ΘΒ Θπ5. ρὸ- 

Ῥάμτοπμα ἴῃ ΒΘομππηρ βίθι θη. ἢ 1θ5 βρθβοθῃῦ ἀὰ  ἀ6Ρ. ἐὈ]ροπά θη. ϑεῖία. 

ΝΆΘΙ. ἀν Ἡογνουπθθαηρ 46} ΟἸΘΙ ἢ πη β᾽ οἸκοῖς. ἀον ρος! 6 πη. ΟΠ Κοτη- 

τΘη Ποῖ ἴῃ ἀαΔ]  αἰνου ΒοΖίθμπηρ,, [Ὁ]ΡῸ οἷηπ ΑΡΒΟΠηΪ δ, ἴῃ ον αἀ16 ΟἸ6Ιο}- 

πῇ δ᾽ οἽκοῖε 465. ρου θη ὙΥἸΡκθπ5 ἴῃ θοΖαρ' δὰ 16 δἰ Ζθίηθη ζει 5 μπἰ [6 

σοίοναθν τυ. Κοίη οὐδ ἰδὲ βίβυκου τνῖθ 46 Γ ἅπάθγο. πα Κοίη (ἀοίῥ ἰδ 

μδαΐθ βύθιον τσῖθ τποῦρθηῃ. Εδ Πποῖβὺ ἴδον (Κο]. 6. 218}: »ΝΔ οι. Μοίσοαου 

1 (ἴς, ἃ. πὰ. 4.1 το. 51 λαδροέ οαρίοναίνπι 7Ὸγ6. 56. ϑΘΉΙΡΘΥ Ομηὶ ἔπ πισαληιῦδ ἕμεην ἦτ σοέργη δ 
υοἰμρέαέϊφιιδ. 

3. Κύρ, δόξ. τὸ (75: το. δ αἴϊο. ὅρυ. 22) ὃ ἄπειρος χρόνος ἰὴν ἔχει τὴν ἡδονὴν καὶ ὃ 

πεπεραομένοο, ἐάν τις ὀρθῶς αὐτᾶς τὰ πέρατα καταμετρήζηι τῶι λογιομῶι. 

3. ὃς ἔμ. Π| 27, 87 φωΐϊα οδέ ἐφίέμν, ον Ἰέα 5θηῖρον αἰσιεπι Επρίοιτι5 δραέμπι ἀρρεϊϊοέ δέ 

αοέονγιιηι Ὁ αἰργιρέα οηῖηι αρίογγεϊέαέο γυϊλῖίο ὀδαΐίον Τωρρίέον ψμαπὶ πρίομσμδ: τέουψια ογεῖπι ϑιμγυπιο 

ὄοπο γημΐέμν, τα εδὲ οοίμρἑαέο. 

4. Ὥς παῖ. ἃ. Π' ὅτ, τ53.. Κα]. οὔθ 5. το: 

5. Κύρ, δόξ. τ᾿ (Χ 139) τὸ μακάριον καὶ ἄφθαρτον οὔτε αὐτὸ πράγματα ἔχει κτλ. 

5, Εν τὸ Κοῦτίο (Δ΄, «]αλγῦ. Κ, εἰ. ῬΆ. διρρί. ἈΝΤΙ 542), ἀδθν, ἰγοίζάθιη ἴῃπὶ ἀν Τοχὶ 

ΠΟΟῊ ππνο]ΠἸκοιήτηοπ οὐσῆ πχί νουϊαρ. ἄθη Ηδιρίβί πη βοπανβ ππὶρ ουϊζαπηΐ ἢδί. 
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τυ ἀἀ5. σοί! 06 ὙΥΘβΘη. 415. ΒΟΙΟ 65. ἀυσορ αἷς σαπχθ Βανι ρκοῖῦ. (αἰῶνοο) 

ἀπ ἀπτοὶ 16 θη δἰ μζοίηθι ΖοΙ Ἀ5 ΟΠ (χρόνου) Πἰπ σοι 1665. Οὐ γτη ΓΟ" 

Ζαση Απβάνιοῖς Ὀσίη ρθη (ἐμφανίζειν). ἘΡ ταν ἀπ θυ ποῖ (οὐ οἸκαη {Π10} ἀἷδ 

Κουρου οι Βα δέδηζθη (οώματα ἢ) νῸη 6 ὑγΘβΘ ἢ 16] 16. πΠ 4 πη νν ΘΠ] ΘΠ θη 

ΕἸΡΟΠϑομαίἴοη. αἴθ ἄθη Κὄνρουη ἀπ] το. 6η6 ποηηῦ ΘΓ ουμβεβηκότα, (ἴ056 

ουὐμπτώματα". δῖ6 Ζοι. βϑι δὲ υνῖρα ἂπ ἄθη (ΘΙ Π]Θη 65. ΜΙΘμβο θη (πάθη) 

ΒοπΊθσβοη τη ἃ αἴθθο βο] δύ Θντηίοπηθ δἰπα, 50. ποηπῦ ρίαν αἴθ Δεῖ 

οὔμπτωμὰα οὐμπτωμάτων ἡ. 6 (οὐ ποῖῦ 4150 πὰ! ὃν τοοοῦτο, ἃ. 1. ΘΠ δῖ 

αἴ ατῦβο (τὸ μέγεθος Κοὶ]. 6. Εἰ. 8θἃ 4, τὸ μέγιοτον δ θηἃ ΚΟ]. 2.22) πάρ 6 ἢ 

5011. αἀἴθ σηϊῦ ἀθπὶ Βορ6 (ἀοϊΐο5 νου θυ θη ἰδ, ἴσο ἈτρΊτοἰτοη ἀπ ΕἸροη- 

Βοῃαί[οη (ουμπτώματα) Ζιν 716 Ὁ} Ζ61ῦ ρ] ΘΙ οΠτηβ δῖρ Θη  ] θη. Κῦπποη τπὰ ἀατί 

πἰοι ΕϊΠπΔ] ἄοτῃ Ζαβίαπαο ἄου ΘΟ νβομοὗ νου ]Π]οὴ, ον (ἀν ἀἰθ τηθη50}}- 

᾿6 6. Ναί οἰ τε ον Ἰβθῖβο. ἰδ. 

ΝΌΟΝ τυ θηϊρον ἀλτΕ ἀἴθβθβ ουνῖρὸ Ὑ  Θβθη 716 ἀθὴ ΕἸ ἄὔββθη ἀοι Ζογβιδιιηρ' 

ἀη ΘΓ Οὐ Ὅη βϑίη: ΚΟ]. 6. 5 καὶ οὐδέποτ᾽ ἐγκυρῆοον αἰτίοιο φθορᾶο. [)ἃ 65 516) 16. 

ὑπὶ (ἃ5 σοἰβῦρο ΔΛ θβθη 6 (το. γοση  Β τ} 161} Πα Π 610. Γἄρτο ὁὺ ϊηΖα: » ἀρ ἢ 

αἴθ. νυῖο τηδη βαθύ, αἴθ ρὍηΖο Ν᾽ ΟΡ Ι Πἀππρ' απ4 θαυ Παπρὺ ἀὰ5 ρα ηΖο σγοθοη (6. 

Ξθοῖο δπίροιδβε υνῖρ ας Ατι ἄθη Τυϊτημηθυη ἀν ΚΟ] απ] 6 Τάρθη Ζυγοὶ ἰΘΘὈΔΓΟ 

ΖΘΙΠ6π (6. 9. 10) μοῦνον. ἘδΒ δῦ οὔδη θαι πο0] νὸπ ἀθη [ΠΡ βδ θη ἀὁΡ Ζογβίυηρ' 

αἴ Ποά6, ἡν ] 6 »᾿Ππθη οἷπο {Π ο  Ὀσθομαηρ ἢ ἀ6᾽ Εν ]ρΊτοῦ Οὐ. οἴπμοη ΝΙδηΡΟ] 

ἃ ΘΟ ΘΟ κοῖ οὐου σὰν νο]]βίβπαϊρο Αὐ!]όβυμηρα. χὰ Ὀυπσθη ἀγΌΠΘη. 

6 Κοϑὲ ἀδν [Χ0]. 6, ννῖθ ἀθὺ ππηίθηβίθῃμθηθ Νδοπίταρβίοχῦ πη] ΒΘ Π ΘῈ 

πὶ Πϑιη πη] Ἰοὺ Δα ἸΘι το πάθη Ναιηθη Δνϊϑύοίο!οβ πα Ῥ]δίοη τοϊχὺ ἀϊ6 Αὐ 

1 Ῥάνοη βοποῖπί πητη 610 αν νουμον Κο0]. 6. 1. 2. αἴθ ἤθᾶθ σϑύνθβθη Ζὶ βοίη, 4ἃ ' αοίεϊ 

Βῖον. ΤΟΙ] υἱομεῖς οώμ]ατοῖς. ουρϑ ηζί. 

3 ἘΡ. 1 ὃ 490 (6, 14 8). 

8. Βοχί. αν. τηὰΐῃ. Χ 219, ΕἾ, 294 (211. 4). Ερίκαν 5 ῖρϑὲ (πᾶ πῖομ βοῖπ Τηἰορρτοΐ 

(ἐξηγεῖται) 1) οπλοίνοβ Πνα]τοη. υνῖο Ζ ΟΊ] 6 νυ 1ΠΠὰ 4. 4133. 56 }) ἰδὲ ἄθν {ΠΡ ρον ἀἴθβοι ΠοΠηϊ οι. 

ΡΙ πτ 79. {126; 91}: 

ὁ ἀοθένεια. 8]. Κύρ. δόξ. τ ἐν ἀσθενείαι (59. πὰοῃ ὑποπη. δ᾽ ας.) γὰρ πᾶν τὸ τοιοῦτον. 

Χο]. Γ᾿ (88 Ὁ, 5). ἀνθρώποις μόνον διὰ τὴν ἀσθένειαν. γα]. 85. τοἍ. 

ΔΜοῖπο Ενράηζιιηρ [οἷς γ]γχῆς, φαοί, δ[ιαϊλύεται ὃ π[Ά]. δείομός ἰδέ πηβίομπον, φαοί ἰβὲ 

ζυροβοίχί, νγ6}} ἀθυ Αὐιβάνπιοῖκ δεομὸς Ὑυχῆς Ῥυ βαρ  Ιβο-Ὀ] αἰοπίβομ, ἀθὸν πῖομ οἰ ρθη  Π0} 

ΘΡΙΚΌΡΘίβου. ἰδὲ. ΠΟΘ. νρ]. Τίοπνβ. "Ὁ. Επ5. Ρ. Ε. ΧΙΝ 2ς, τι (5. 7750) τοὺς ουὐνδέομους 

φήσουσι (ἀϊθ Ἐρ᾿κιι ον) τῶν ἀτόμων διαλλάττοντας αἰτίους γίνεσθαι τῇς περὶ τὴν διαμονὴν 

διαφορᾷο. ἢ 556106 θοάουίοί ουνάφεια πὰ κόλληοιο ἃπ ἀΐθβον 5[6]16, 

ἐγκοπή Ὀρβάθυϊοί » ΕἸ Πβομηϊ«. ἀπνοῃ ἄθη οἷπο Πθῖπθ τπιηθυ νι  μθη υνἱρα. ἄληη ἈΠ 6- 

τη θη » Πδιητηιηρα. 

Ρλιϊ.-λὶδέ. Αὐλ. 1916. Ντ. 6. δ) 

ὧν 
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ΚΟ ἢ 

18 Θ,ΤΈΕΤΙ 5: 

ΤΟ ΗἸςβατη κοῖς. ΑΡΟΡ (ἃ (6. Το ροάδηϊεο πΙ ἢ ἸΕ]Ὰ 1 δῦ, 5 ν θθθη ἄϊο ἘϊηΖοΙ]- 

5. ἴῃ ἀοι [κι ΠΟΘ] ἰδύ ΟΠ] πη 6 1 ." 
γΘΥΤ  αὐτιη 96), ΠΔΠΊΘΉΠ16ῃ ἄθρουν 6, 31--- 3 

νΟΠ) Δ Θυ] δ] θη. ἄθυ ΝΥ οἴβθη 415 ἄν αδίζον. αἴθ Ἐδάςο. 

16 ποδί ζο]ατηπο Τ νυ θηϊρβίθηβ Πα πο] Ὁ χιιπβο!Π δῦ νοὴ ον Επιἤ πηοηΐθ 

465. τί ο τρ οο]οϊ θέ ΜΘ βοΠοη. ἢ 16 δύπίθ 46. Ν ΟἸΠ]ΚΟΙ  Θμ μοῦ νὴ ΔΝ 

Ἴ..2---7 νοὴ οι ον Κ]ουητηοη, » 46} 45 ΒΟ νου ρ νυν οὐ βοῖηθα κυ θο 5 (τὸν 

ὌΓΚΟΝ) ἴῃ δϑῖπον ἀθυναϊῦ παῦ ἀπα 1}π χυτὴ Νιιϊΐζοη Εἴ βῖο ἢ νουβουροη ΚαΠη 

ππι} ᾿ΪοΔαΟ ἢ ὈΡΘΟῚ ΘΟγα 16. 41165, νγὰβ ΘΙ ΠῚ τ ἀπο}, ΘΡΡΟΙ ΟΠ ὐ, το] ΟΓ ΠΔΟΝ 

(6 νὰ (ον Ναίαν τυ ἀουθίγοῦ. τὑνθθυ ὙΥ Ώ5ΟΠ. ΠΟΙ. Ν᾽ Οα]π ρθη ᾿αϊ.« [)8 

45 ΒΊ οἶδ] αἴ6 αὐπ]αρο 65. ΟΡ Κατ ίβομοη ΠΟ ομβηλι5. ἰδῦ, 50. πηι} οἴη 

ΤΑ ΟΠ 6116. 1 θη δυνοῖβο ἀἴ6. Ν᾽ Θυβοροιιηρ τἀπὶ Δ Θυν ἈΠ αηρ' (διοικεῖν) 165. [χν- 

ῬΘΙΒ 815. συ]  τρ 6. ῬΉΙΟΠΌ. ουἸκοπηθη. [5 οΠΌ, 16 Τμιδῦ σϑηᾷ ἄθιη Ποιηο- 

Κα  βοΠοη ῬΥΪηΖ 0 πὰ ἢν “οχὴ ν᾿] ΠΟ Π θη τη ἀδιιθνπ θη Ν οὐ το] 465. ΔΙ ηβο 6 ἢ 

(ουμφερόντως ξαυτῶι) ὩΖιισηθθβθθη. [})8Ζὶ ἰδὺ Ν᾽ ουβία πα νοπμηδίθη, 6 Ρ, τνῖθ 

ΕΡΙΚαν βαρύ, 45. ὙΝ1ΟΠτἰρϑίθ τὴ ραη θη ΘΒ ΘΠ] 6 Ζὶὶ ὈΟΒΟΤΡΘη Πα. Ποὺ 

γουβίαπμ ἈΌ6Ρ ]1οἸῦ δ ἀἴ6 Ναῖαῦ. ῆῦαβ 11} Ζιιβαρύ, ᾿ἰδὺ ραῦ, νγᾶῶὰδ 516 

Βοιδα!οῦ, ἰδῦ χὰ νϑυ ποῖ θη. 1)8 150 ἄν ὙΥοῖβθ. πἰθ οὔνγαβ Ναί ἀνῖθ65 

γΌ]16 π΄ Οὐδ᾽ ψοΡ]Δ Πρ ). ν], 50. Ἰορὺ οὐ βόῇοπ Πίοράαγο. αἴθ (νη ]αρο 

5ϑίηθα ΟἸἤοΙτο5. 

Π1ο5. ῬυῖηΖὶῦ πλτιδ 06 ἃ ἢ) αἴθ αὐ ]αρθ. 61 ρου ΟΠ θη Ἐπιαβπηοηῖα 

56 (ἀἴθβον θάδηϊτθ βο]ιοίηῦ ἴῃ (ον [10 ΚΟ]. 7, ὃ. 9 Διβρ 16 η). 850 

ΤᾺ] ον ΚΚο]. 7. οὔ. ον: γι Κομπηξοη (ἀον οὐ οῖῦ. ἢ] 116 }) ἀ16 νἱ0 }- 

τρί Βοι αν [556 ἀπσο ἢ 5Ο0]6116. ΜΙ 1016] πτππ5 ν υβ ἃ ἴθ, ὑ θη 65. πη 5 τηδρ- 

ΠΟ τνᾶνο, οἴη ο Δ ηρ᾽ 50. Ζὶ [66 η, (8: τηϑ αἴθ ΟΥΒΡΙ δ] ΟΠ βίο Βοα 

ἶ556. 516 ῃ νουβοθ τι, 485 (ΤΠ πη ρ] 6. 06. πἰ οὐ δἰηπη8] ἱπὶ ΝΥ 56 6. ἴῃ 5 

. ΑῸρο [Ἀ|81).« [5 Ἰοίχίθ. νοὴ τὴἷρ 'ἰῃ ἀθάδηκοη σρῆηζίο τη θη {70 61- 

ϑϑηρ 1] Ὰ 6 πη χὰ ἀ6πὶ ΒῸΪΘΘηοη ([ΚΟ]. 7, 14 1{}: »ὙΥ1» βίθῃμθη ἃ. 80 ἀδνοι, 

αἴθ5. Ζὰ νϑυ]δηρθη (4. ἢ. 4ἀ5. {Πππ|Ὁ9]10}16}, γγθμη τὶ ἅπ5 ἀθουΖοιιρθη, (δ 

ὙΥ 1 65. ΠΟ] γϑρ θη (Θ"] Δ ηΡ.6}) Κῦπηθη. . Νι Ἰϑηϊκῦ ου νῖθ 6} δὰ 416 δίζει 

Ζαρίῖοῖς. δθπη (6ν δ εἶδα πϊθηϊθάθη βοῆς ἃτ5 ανϊπάθη ον ΕἸΠδΙοΠῦ δ 

1 ΚΥύρ, δόξ. τό βραχέα οοφῶι τύχη παρεμπίπτει. τὰ δὲ μέγιοτα καὶ κυριώτατα ὃ λογιομὸς 

διώικηκε καὶ διοικεῖ καὶ διοικήσει κατὰ τὸν ουνεχῆ χρόνον τοῦ βίου. ὅ'0 ἰδὲ ἄἀθν ἴῃ ἄθη Ηβ5. 

ἀσγοι ΤΠπηβίθ πο νη διοικεῖ καὶ διοικήσει π80}} Βίου νϑυουθοπο βομῦπο Κθρηβρυιο). ΠοΡΖα- 

Βί6] θη; αἴθ Δ ονίο νᾶ Ροπ. ἅτ5. ὈΘρΡΟΙ [ΠῚ ΠΘὴ ἀὐἰϊπάθιν. ἴπὶ ΑΥΡΟ έν ι15. ἃπιϑΡ Ἅ]]6π τη ἅπὶ 

Ναπάθ παομροίρασθη. Π16 ΝΟ ποῖπαπ ουβίθ πη ρ ον ἄροὶ Τοπιρονα ἰδὲ οἷπθ μοὶ ρίαν θ6- 

Πορίθ ΕἸραν. 5ο πὸ} ΡὨΠοήθπι ψ. Β. 15. 2{Π 
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5 {Ππογδρ)] 6 νου χιοῃ τοῦ, 5ὸ οἵΠτ ἀλκὶ νοὰ ἄθη. ΠΟ Θσ θη ΝΥ Θ5Θ ἢ ἘΠῚ 50 ΠΊΘὮΓ, 

ἃ15. δῖ6 78 βὰν ποῦ τη6 }} ΘΟ ΠῚ Κη 6) ἃ]5 56. βόΠοη. πὰ θη: αἴ Ε]16 

ον ΒΘ Ιρικοῖῖ. »Ποηὴ (ἀδίζονη. θοῦ ., βαρὺ οὐ ΙΚ0]. 7. 1511, »Κόππίο ἀπο} 

ἀονρ]οἰο θ (4. ἢν. ἄσγσο ἄθη (ἀουνηπ νοη τππλῦρ] 6. ΠΙΠΡ6 η) σαν Ἰκοίῃ 

αὖ ζαννδο!δθη. ΠΘππ 56. Παθοη. 718 πο}. ΡΟ ΌΒΘοὴ. νῸὴ ΕἸ Θ5ΘΠΊ, 41165, 

γγὰ5 516. ἀΠΡΘΠὖ, Ζὶὶ ᾿ΠγῸῚ νο]]δίδη ρθη Ν᾽ οὐ ἔριιηρ.. ΜΡ]. τηΐθη ἃ. 85. 

Μία ἀν ἰθὺ. οπ αἷθ (ἀδίζου. πἰοῦ 41165 πηι, αν ποῦ νΟὴ 

δἴπθιη ΔΙΆΠΡΘΙ ΒΡΊ ΘΟ ΠΘη. » ΑῸ ἢ τνῖρα, Ποῦ 65. υνϑιΐου ΚΟ]. 7, 18. » ϑυβαρ ἢ 

ποῦ οὔννα 16 θη δἰ ηΖθίη θη. τιη5 τππ|δο] 6 προ ΟΡ ΘΠ ΘΙ, ὙΥΘ ὙΥῚ 65 

78 ἀπο}. ποῦ ἔπη, γΘ μη ὙὙ1 ττπ5. ἀπ δογβίδ 6. οὐ ἥσθη Ζὰ τυ 556, ψν]ον 16] 

ὙΥΈ]]θ πη νὸμ Π)ουἸκα]1ο. ἃ ἃῃ ἀἃ5 (ἀοδίδθ ρθβομ]αρθη Πθ θη. 50. 5161} τηδῃ 

αἰδο, ἀδ ἀ4ἃ5 δ ον: 

ϑιοῖβ τυῖρα οὐ], νὰ πὰ ἀ16 (οἰποῖῦ ἀθηκὺ χὰ ἐπ᾽ 

ΘᾺ ποἢῦ ἴτὴ ΝΥ ἸἀΘΡΞ ΓΟ. βίθῃῦ τηϊῦ θη ϑαΐζο, ἀκα (ἀοτῦ πϊσῃῦ. ΔΠ165. τὰ 

Κῦμππθι. [)85. ἃ]. ορυϊθο βο} 16 Ξρυουνοῦῦ κύματα μετρεῖν", (5 πηηϊίχο Ζο (- 

ψΘΥΒΟΠ νη ππρ' οΟ θ610, τνῖρ ἴοι νουβίαυῦ τη ἱπα ν᾽ πα} Ἰ5ἱονῦ ἀπσο] θη 

ΖΔιιδαῖζ ἀπὸ Δευκαλίωνος. ππὶ αἴθ {Πππ|ῦρ] } οΠ]κοῖῦ ἀπ χιιρΊοῖο! {Γπδ᾽ πηϊρΊ]οιῦ 

οἴπθα ΒΟ ἤθη. ΟΡ ΠΠΘ 5. ἀγαβυθο. χὰ οὐ αΐονη. 

γθπη Π]Δ ἢ 4150 νορ (6ν ΑἸ] Ὁ ἀου (ἀουίποῖῦ βρυῖοηῦ, ἀλη. νυν ]6 

ΤΠ8 1) π 0 ἢ} ΘΥγ αἴθ τη 1556, νΥ]6 δὲ ΚΟΙ. 7. τ ὃ {{- Δα σὺ, δ σ᾽. ᾿πηδίαμ 6 

56ὶ, 4116 ΜΙ ΒΟ Θη. Ζὶ ὙΝ ἴδοι πιπα ρθη Ζὰ το ῃθη. ΝΟΥ ΔΠΠ]Θ πὴ ἈΡον ἀὔγ το 

ἄδπη Κοίη {061 ἴῃ ἄοι Ὑ6]0 οχίβύϊοσθη. θυ τυ πα πη ον Ἰζαπηθ σΘρῸη 

αἴ ΤΠθοάϊοθο ἀον ἴοι ὈΘΡΌΠΠΘη. »ΕἾΠ6 5010116 ΔΏΠΑΠΠπηθα, Ἰορὺ ου 7, 301 

αἀὯγ, »νουκηΐϊ θεῦ ταϊρ ἀθιὴ ἃ] πηβο ρθη. δ  Θβθη (τῶι κρατίστων) θη. δου 

ἀὁν οι ννἤομθ (Ἀσδένειαν) ἀπ οἷπθβ σον σβθὴ ΜΙΔΠρ6]5. (τιν᾽ ἔλλειυιν). [{πη4 

ἋοΟἢ ρῸ θη 516 αἀἴθ5 Βέππρ' χὰ, Ὑγομη 516. 406}}) 46η (ἐδύζο  θΘρῚ Δα ΘΌΘΗ. « 

θά556 106 {ΠΡ ἢ. Ζὰ Π]Ρ ΘΙ οΠ6 ἀΘρηθι ἃὰ5. ἄδην ΡΟ ΟΡ ΊΒο 6 ΞΟΠ] 6 ἅτ5. ΝΘΡΘη 

ΡΙαΐᾶτοι ΡοΡ ἢρῦθ. βίοι ΑἸθχαηθν ἴῃ βοίπον ϑομνῦ. » 06. ἀὰ5. Εαΐαμι.. ἂπὶ 

δηρβίθῃ τηἷΐ (δι ΘΡῚ ΚαΓ ΙΒ ἢ ὟΝ Ἰἀου]θριηρ. ἘΣ ποηηΐ αἴ6 ἀπο καπηΐ ἀδυναμία 

46ν αδύζον (τὸ τὰ ἀδύνατα μὴ δύνασθαι) υγῖθ ΡῬῃΙ]Οάθιη ἀσϑένειαθ. ΕἼ ζοῖρύ, ψν18 

416 νογδιιββοίζιηρ, α16 Οδέίου. τη !βίθη Διο 5. νγΊβϑθη, τνὰ5. Ζὶ νγΊ556 η πΠ- 

πη ρ] 0} ἰδ, Ζ. Β. νυνὶ ΜΙ ίου ἀ5. {ΠΠοη]16}6. θοίσαρο, σὰ ΓΠηρθγοϊηγύ- 

1 οι" νοὰ πλΐ" ἄθιη 5ἴημπιο προ ἢ 16 Θι{Ἀ}}5. σας πα οὐρά σία Ν᾽ ὸΡ5. ΒΟ θίηΐ ποθι Ζὶὶ βθίπ. 

2. 5Ιδμα Οὐῦο ἃ: ἃ. Ο 5. 128. 

3. Ὁ, 30 (11, 20ο, 121, Βα Π5). Ὁ ΣΟΥ; 2: δ. 2ΟΊΣ; τος 

9Ὲ 



20 ὈΊΕΙ,5: 

μοϊΐθη {σὺ τη ΚΟ Πού, γθηῃ ἀθρθου αι θῦ, 50. τηὐύθη αἴθ (ἀδύζθι: τη 6111 ἃ15 

ἱσοοη 7οιηὰπα αἴ6 Ζακαπ Κθηπθη. [)ἃ 65. ΔΡΘΡ τπππ]Ο 16) δῦ, οἴη ΒΟ] 65 

ΜΟΥ ον νυ ἴβϑθη ἀπ ΝΟΥ ΠΟ ΒΑΡ ΘῚ. ΔΠΖΙΠΘΙΊΘΗ, 561 65. Δ 0 ἢ πἰο Ὁ ὑγὰ Πυβο θη- 

ΠΟ, ἀκα! ας Οἰζον οὔνναβ {Πππη 9] 1665. τυ ἴββθη Κῦπητϊοη Ὁ. ΤΠητηδρΊ 61). Ὀ]ΟΙ δὲ 

ἴπ 41|16η ΒΆΠ]Θη. ππτηδρ! ἢ. Αποῖ αἴθ (ἀδίίον. Κὔπηπο. θη ΠΡΟ ΠΤ 556: (165 

Οπδαναΐβ ἢΙ ἢ 6 ϑθῖτθ συμ θυ 56} ο δία! θη οὐθι" ζυγὰ] χυγοὶ (ἀπε οὐ ον 

οὐνγὰβ Οἀθβομο θη θ 5. ΠΠΡΌΒΟΠΘΠΘΗ. τη οΠ η΄. 

1). αἴοθο [15] ιβϑίοη. 15. δἰΐθη. Ὁ ]]6ὴ Πού, θῸῚ ΡΠ] οά θη. πϊομὺ 

μη δν σῖθ θ6ὶ ΑἸοχαηάθι,, δύ ἃ ἢ 516} δἰ] τοη. Ἐδ νυἱρα ἀθον θοβίβερὶ 

ἀατοῃ 45. θῈῚ ΜΔ Κανῖοβ Δα θοννΠνῦο Εχαρτηθηῦ ἀὰ5. ῬοΟΡΡΠν το ΟΠ 

»ϑρϑηῃ 416 ΟΠ τ βίο «ἡ, Ἐν βαρὺ ρθρθὴ αἷθ ΠΘη το νοῃ ἀ6ι" Ατὐξθυ νυ θοϊτι ηρ' 

ἀν Τοίθη: »]}0 υνιτδῦ Τὴ βᾶρθη, θῸῚ οἰύ ἰδὺ αἀἴθ5. ΟΠ] τηῦρ!οῃ. Αι 

45 ἰδῦ πίομῦ γᾶ πν. ΕῚ Κη 1ἃ πο ἢ 41165. 1 απ ἀ06} 56] σὺν ουβί 116} 

πἰοῃὺ ἄθη Ομ ον ἩΟΠΘΙ πΠΘΘΌΟΡΘΠ τη] ΠΠΙΘῚ ποῦ ἀΠΟΙΌοτῦ βϑὶπὶ ἰἄ556}. 

61 ΚΔΠΠ ἅτι5 Ζυ ΘΙ Π1Δ] Ζυν οἱ πιο ΕἸΠῈ τηλόθ ἧ « Ζιμι ΑΟΡΠ ραηρ' (ον Ωιι6]]6η- 

ἔγαρῸ ἰδῦ 65. πῦί!ρ, ἃπ 60 ἢ αἀ16 ΕἸπ]οιθαηρ' 465 ΡΙΙηἶ5 Ζὰ βοῖπον Δία" αἱ) ἠϊδίονϊα 

ΒΡ ἢΖιιΖί 6 ἤθη, ἀ16. τη 46 νΘβθ 16 Π6ὴ 5 ο  ἃι5 Ῥοβοι οπῖοβ Ζὶ βοπῃρίδη 

ΒΟΠοῖηί. [τῇ Φι6]]Θ νυ Ζθ ΟΠ πἰβ ἰδ Ρ. νϑηϊρβίθηβ ὅδ δυβίθ Νδἅπηθ, (6. ἃ 

Θἰρηον 16 Κυῦνο 465 Ρ]ηπι5. θυ πθη. Καηηὗ. Εν Ὀορίπηΐ" τ ἄθιη Ττοβῦ ἄθν 

τ σον πῶς ὍΣ ΖΟΣ 

ἜΜ οη λτνπδοκ, Ῥογρῆ. ψ. αἰ. Ολτϊξέοη, ΑΝ. ἃ. Β6ν]. ΑΙκαά. ἃ. ΔΝ 155. τοτό {(ρ}1].-Ηἰϑέ. Καὶ]... 

ΠΣ αθζοστο- 

“16 ῬΔορν ΡΠ. πϑομβι!θσθηάθ Ν᾽ ουθθββουππρ νοὴ ΔΝ Πατηονν Ζ, ἃὰ5. ἄθπὴ δ 6ν- 

Ἰϊοίδυίθη Ρ Ε Ζῇ τηλοῃθη. υνἱγ ἀπο αἴθ. ῬΆΓΆ}1616. ΑἸοχαπάθβ. θοϑίδεσε, ας ΖΔ} ] ΘΗ Ιβρῖοὶ 

Δ 0} βοπϑί βρυομυν ὄν ἢ. 2. Β. (8]. 4ς ρας. Ηἱρρ. οἱ ΡΪαΐ. ὙΓΠ 8. ὅς-, 13 οὕτω πιοτεύουοι 

τῶι οΥὐμπεράοματι τῆς ἀποδείξεως ὡς καὶ τῶι τὰ δὶς δύο τέτταρα εἶναι. Πΐς ἀποκάοίς θεῖ 

Ρίορ. ΝῚ 26, νγὸ δῇ αἴ Εταρθ δύο καὶ δύο πόσα ἐστίν ἀἴς Απίννονί εἴκοοιν οὐ ΟἹ σὲ, οὐ ἅτ 
5ί0ἢ.. ἃπ5. ἄθιη Ζιιβδιητηοηηος,, [1 Ὀ]οίδὸ Εσασο θὲ ΟἿς, ἃ. παῖ, ΠΠ 40. 

5 Τὰ ἀδν πϑροῃείο Νάπιθ πδο} ἀΐθβδοιυ. ΑΡΒΟΒηἰ ἡ ηπαιυίμιαηπαον ἰδ, ὃ 31. ὑπαὶ ἀἴοδοι' 

ῬΙΠΠΌΒΟΡΗ. πὰ ΘΠ] πν οΖΟ ΟΠ ἴδ. ἀπχη  {{6 01 αι Ροδίἀοηἕμδ [Ὁ] αὐ, 6 ΕΠ] ἀπο}. αἴθ. ἅπιίδονο Βο- 

Ζϑαριηρ ἔπι ἀἴ65θ. 6116. πἰομῖ. αἴ6. ἀπο ἀδπ [πΠ8]} πὰ Ποροὶθοί τὶν. 

5.Π] 27 ἐπιρουγοοίαθ τὑθ)Ὸ ἐπ ἠοπιῖπθ παΐμγαθ ργαθεΐρμα 5οἰαΐζα, πὸ εἰριέπὶ ψμλάρην ροδδὸ 

οπιπῖα ; πατημθ ποὺ οἱ ὲ ροίοδέ γιογίοηι οοηϑοΐϑοονῦο δἱ υοἰϊέ, φμραί κοπιϊγιὶ αἰοεἰϊέ ορέληνμηι ἔπι ἑαγυΐὶδ 

υἱέαρ ροογιῖδ, π60 γηογία θα. αθἰογγεῖίαίθ αἰογιαν αμέ γουοζαγο ἡργμγοίοδ πθὸ γασογο μὲ χεὶ οἱοϊέ ποὺ 

υἱχογὶί, χιῖ λοηογοδ σοϑδὶέ πη φοδϑογὶέ, πμεἐϊμγεφιιο ἠαύθνο ἐπι ργαρίογἑία ἔμ ργαοίογηπαπι οὐϊλυϊοηῖδ 

αἰφιο (μὲ γαορέϊδ φμοηιθ αὐψιηιογεί8 δοςίοίαβ ἤαθο σμρὶ εἶρὸ σοριείοέμν). πὲ ὧδ ἄρπα οὐφιίπεϊ τιοη 

ϑὲγιέ, ἀπὲ πιμίία δἰηιῖἑ ον ο γί ογο πιο ροδδο. 116 Βομναπα ἄον (οἰμποῖτ, αἴθ τὰ ΝΙΘΗ -ϑίθυθθη- 

Κόππρῃ ἰἰθοί, παΐ θΘυο 5 ΞΡΡΠΟ πορν ον  ποΌθη οὶ Αὐῖβί. Ημιοῖ, 11 23. 1398 Ὁ 28 τὸ ἈΠοθνήιοκειν 

κακόν " οἱ θεοὶ γὰρ οὔτω κεκρίκαςιν - ἀπέθνηιοκον γὰρ ἄν. 
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τη Π5 ΟΠ] πθὴ ΞΟΠ νυ ον οῖῦ, ἀα|8 ἀπο οτῦ ἡϊολὺ ἀΠΠτη ο το 5οῖ. δὸ πη πθ 

Θ᾽ Ζ. Β. Κοίπρη ϑοΙ σπου ΒΘρο θη, υνὰβ [ν ἀθὴ ΜΘ βοΠ θη αἴθ Ἰοίχίθ Δι Ποῦ 

]ΟΙ͂θ6. δου Κῦππο Ἰκοῖπο ΜΙΘμβο θη χὰ {Ππβτϑυ Ὀ] 1 ] θη τπλοπθη οὐ ον Γοῖθ υἱθάον 

δα ου νυ δοίη, δ Κόππο ἀθου]διὺ Ν᾽ ΟΡ ΠΡΟΠ 65. ΠΙ6Π 0 ΠΡ ΘΒΟΠΘΙΘ. ἀπ, πτὴ 

ἀπ0 ἢ} ΞΟΠΟΥ ΖΗ ο5. ἀπ χα θη, ἃτ15. Ζυν δἰ μη} ΖΘ πη Ὡς 5. ἈΠΌ ΘΡΟΒ. ἃ15. ΖΔ Π 216, 

ποθ. δ 10 ἢ Παὺ Δι ἢ Ῥοβοιἀοηΐοβ, πνῖθ ἀρ] Π,, αν πα οι ο5. δία- 

τογ 1} Ὀοπαίχί. 

Ναιάν!οῖν βίθῦ οὶ αἴθβον Π15]τιββίο. ΟΠ υϑῖρΡ, (ον. οἰρθηθ!οΠο. Β6- 

ϑυΐπαον. ον βίοιβοιθη ΤΠοοάίοθθ, ἴπὶ ΜΙ Ριιη]κῦ. 80. ἰδί 65. γϑυβιβη Π16}}, 

ἀδ|8. ον νοῦ ΡΠ] θ μη. 415 Ζθιιρο σοροη 510}. 561 050 ἁυ!ρουα θη. τνῖρ. 16 

ΘτοΙκου, 50. Ποὺ ὁ5. δῖοι" ([0]. 7, 32 ἢ), ροόῦθη αἴθ ΜΙΔηρ ΙΑ ρΊκοΙῦ. 6. 

(οὐ μοῖῦ βο! υδῦ χα, »υνῖθ γὴν ΟΠ ΒΙΡΡΟ5 ἰπ βοῖπθηι ΝΥ οὐκ ἴσου αἴ Μδμο κ᾽ 

Βεμαιϊρίθῦ, ἀἰ6 οὐ οι Ἰκῦππιθ. ἡἰοηῦ 1165. υνίββοη, νγ6 1} 5ῖ8. ἅ860}} (485. [{π- 

τηδρ!]Π6. ποθ πηδρ] ἢ ππϑομ θη Καπη)ς. 

θῖ ΚΟ]. 8. οι] οδὺ ἀἴοβθι Εχίκιῦα ρόρθη αἴθ βίοίβομο ΤΠ θοάϊοθο πλὶϊΐ 

ἄδη Ὑ ονίοη ἃ (8, 1 5): »{6 801} (δ᾽ Ν' δυβο θα ἀθηΠοῖῦ ον Οὐ Π 610 ἸΘρΘὴ 

βίο ἢππ ἴπ ἱπα νι 6 116 ὙΥ εἶδ ΑἸ δο ῦ Ποῖ. Ὑθηπ 5ῖ6. ἀδηη 06 ἀπ 6} 

αἴθ. τυ] ἀου]οροπᾶθη Βονγοῖβο ἴῃ αἴθ προ Θ οί θοη πγουθη, ἄδπη ΠΟΙ ΠΊΘη 

δῖ6 ἴπτὸ ΖυοΠῦ χὰ ἀν Βομαιρίιηρ, αἴθ οὐ ποῦ τὰ 6 ἀθ5 μα} πἰομῦ (ἃ 5, 

τγὰβ πᾶ πηϊῦ ἴῃν ἴῃ  Ρθἰπάππρ Ὀυϊηρ, υνθ 1] δἷθ. ποῦ ΔΠΠτη δ Π {10 56]. « 

Αοἢ Πΐθυ ἰδῦ ἴῃ Δ] οι θην Εαβϑαηρ αἴθ 5Ρ62161} δα ΑΡΟ]]Οη 5. ΜΙ π τς θ6- 

ΖΡ] 6. ΑΡΟΪΟρΊΘ ἀν ΘΤΟΙΪΚΟΓ ΔΠΡΘΡΙ ΘΗ. 

Νιη [ὈἸρὺ οἷπθ δυῦ αἴθ ΠΙβροβιιῖοι 465. Θ(οεβ ΘΖ ρ! ]οΠ6. ΝΟΙΪΖ (65 

ΜοΡΆββουβ, ΚΟ]. 8, 5: »Π) Ίθβθ Βοίγδοῃύαπηρ,, ν᾽] ] θοῦ ἈΡΟΥ ἃπ0 }} αἴθ ΒοΙά θη 

νΟΥΠΘΡΡΟ ΒΘ θη, υυὔνθη. χυγδ ἴῃγ6 ῬΑΒΒοη ον ΖΡ] οσαηρ ἴῃ 46. Ζα- 

ΒΘ] ΘΠ ΒΟ Θ 6). [) 5 6] ὰηρ' (τοῦ ουὐνεχοῦο ὑπομνήματος οἰκειοτέραν τὴν διά- 

ΛΗΥΙΝ) πάθῃ, υγῖδ δ η 0} 6. ἀνθ] 6. νοάθη. ΑΘ 516. 5011 (πτπ 50) ἃηρδ- 

οὐποῦ Ὀ]ΘΙ θη, νγ6 11} ἀπ 6 }} τηϊῦ ἀἰθβοπ 16 χίρθη Ζιβαίζ ἱγροη νυ νου] 0} 

θυ τ γος « [μοἰ4ον {6 16 πὰ 5. 5.) 6 Κύ ἀπ ἀδηλϊύ ἀἃ5. νΟ]16 Κ᾽ ὁδί πα 15 

αἴθβον τϑ ἈΚ] ΟΠ 6 ]]6ὴ Βοπ θυ καηρ. ΕἾ ἀπ θυ βοποι οὐ 4150. υνῖθ ὁ5. ΒΟ οἱ ηῦ, θυ 

αγοὶ οκέμματα. [)ὰ (6ν ΤΟΡοβ ἄρον. αἴθ Εσθαπἀβο αν ([Κ0]. ἃ--6) 5οὉ Ἰ1ον 

Ζεῦ 45. ἄλθ]]οη. ΑπΠβηρθ6] ἃ 85 Καθ 1161 ἅν ἀϊθ ἀρεταί ὈΠ Δ οῦ ἀπὰ 16 θη- 

(ἈΠ5 πίοηῦ. 8415 Πρ βίου. νοὴ θη νου ΓΘ ΠΘπἄθη δυΐσοίδδε νγοσά θη ΠΗ, 

ι Ὡϊς νῖθ Εναριηθηΐθ ἄθι οί Βύομον ΤΤερὶ μαντικῆς βίθμοι μοὶ Δα τὴ Εἰ, 5ὲ, Π. 

3Δ0., ΒῚ: ΣΙΘ2. 1187. ΤΙῸΪ. 216. 

Κοϊ. 8 



1} θ1Ὲπ1,5: 

ἀἃ (δυπον ἀἴθϑον ΓΘ] ἀπο ἢ ἀποὺ]! ἀασῸ ἢ} 16 Ἰζονοπ δ ([Χ0}. 6} ἈΡΘΒΟΠ]ΟΒθθη 

ἰδῦ, 50. τηΐϊΐββον. αἴθβο αροὶ » Βοίγδεμεπηρθη. αἴθ ΚΟ]. ἕν ρ'» 6. 7. 8 ππιίαββοη. 

Δ Θμη οὐ πὰ νῸΠ Ἃ6ΠηῚ Ἰοίζίοη ΑΡΒΟππ τ ἄθονῦ αἴθ ΑἸ] ο δ ἀ6ν (ἀδίζοῦ 

ΠΟΘΙ. χυνοὶ νγοῖζουο ἄγνου πηςουβοποι οὔ, 50. τη οὐ ἀδηλϊῦ θη ΤΟΡΟ5 ἄθου 

αἴθ ΜΔπτκ απ ἄθη ἄρον αἴθ ΟἸΟΙοπηἢ β! οἽκοῖῦ. ἀν σου ΠΟΘ η Ν᾽ ΟἹ ΠΚοτ τη η- 

μοῖῦ πᾶοῖ Οὐ πᾶ ΖεῖὉ τηοίηθη, αἴθ ΔΠΘΡαἴηρθ ἃ15. ΠΊρυθβδίομθη ΒΘΖθιοἸηθὲ 

ὑγουάθη Κῦπποη. 80. υῦσαο οὐ 150. πδὸ) ἄθα ΔΌΒΟΠηἶ ἄρον ἀ16 Βυθαπά- 

50} Ὁ ΤΟ] που πη δ ίϑθ. αἰΒΡΟ ΘΓ ΘΗ: 

1. οκέμμα Περὶ μαντικῆς ΚΚΟἹ. ἔ, ρ' 

2. οκέμμα ΤΠ]ερὶ τελειότητος [0]. 6. 7 

3. οκέμμα Περὶ τοῦ ἀδυνάτου [ΚΟ]. 7---ὃ, το. 

Εν σοϑίθῦ αἶβδὸ Ζζὰ, (δ ἀἴθθο ἀσοὶ Βοίγδοπσπη ρθη 416 Π᾿5 οϑ το. δίνη 

ἀπΠῸ ΠῸΡ ἃτ|5 ΒΘαΙΘ] ΟΠ ]ςοῖῦ. ΠΟΣῚ βίο μθη. Ὀ]ΘΙθ6Π. 50116η (φκονομήσθω), νγ81]} 

5 γοἴΐονο (Ὁ) στοϊὰ ἀϊθβοπὶ Ζιβαῖ (πρόσϑεοιο) 'πΔ Ζιβομηη ΘΠ Πρ 5ίθο᾽. 

ΕἸΘΘμΎΠ16Π, ἀθυΐοῦ οΡ ἃ. νου ἴθπθη αἴθ56 Τ]ΘΠΊΘη δἰ πη Ζιβϑιη τ] ΘΠ δ Πρ Π 6 

Ταγβίθ! ]ὰηρ. Ζα Ὀϑδοῃίθη ἰδ ἴῃ αΐθβοη ϑαΐζ τοῦ οὐνεχοῦο ὑπομνήματοο 

οἰκειοτέραν ἔχειν τῆν διάληυιν ἀὑὐ θθβϑιϊτημλίο ΑὙ ΕΠ|6], 415 ΟὉ δ᾽ αἴ Πιβροβιίοι 

65. βϑηΖοη δ θυ κο5 βοποη. ὕθοιβοπδιθ ἀπ 6 Ὀοδυπητηΐθη Ρ]αζ {{1 1616 

οκέμματα τϑβουνιουῦ Πὰ06. ὙΥ 1 πυῖββθη δτι5. (6 πὶ ΤΊΓ6] οἰπθ5 ΔΠ 6 θη ΒΈΟΪΙ65 

(65 οικεβ Περὶ ϑεῶν, (18 Ῥ!]]οάθηη ἀἴθϑοβ. ϑινηΐδριηδ νο ]δβ Πα ΘῸΡ τῶν 

περὶ ϑεῶν ὑπομνημάτων ((οἱσὺ ΒιιομΖα}}}}) οοπδηπῦ Πα ρθ6". ΕΤ νϑυβίθηῦ 150 

ππέθυ (16 πῚ (Ὁ) )) γε αγ Ἰμ2)γ} (ΟἹ ἐϊγυυμι)γν αἴθ Ζυιβδ τ ΠΡΌ Π6, ΔΒΓ} ] 16} 6, 

οἴη ρᾶηζοα ΒΟ ἢ. {Π|᾿6πᾺ 6. ρον θσιιη ᾽ (6 θο ρ ἴθ πἀθ. ΠῚ. τ ΘΟ Ρ [Γ6 ἢ 

ΠΟΘ, ἴδ ΟΡ ἴῃ Αὐβϑίοῃς βύθ 10. 

θοῦ ποθ ΑΡΒολ εἶ, ἀδν δα Χο]. 8 θοριηῦ, πάπα 6] νοὸη θη Κ᾽ ΟΠ - 

δἰύζθη ὅον (ἀὐξίον. [ἡ θη ποοὶν πἰοῃῦ Πουρϑβίθ!] θη Ζ6] θη 8. 11---ἰϑ οὲ- 

ΒΟ οἰηΐ τόπους. ΕῚ βομοίηῦ ΠΙΘῚ σαηϑοῃβῦ ἀὰ5 ἀον ΑΠΔΙΟρΘ Ζὰ [Ὀ]Ρ σι. αι 

᾿ς θη κοη [ἅ|δὺ 5160. ἀπο ῃ, ἀδδ αἴ6 Ν᾽ Θνἃ ]αβδιιις, ἀἴοβο Πθίπθη. Ὠΐθι" χὰ θΘΒαπ6]π. ἴῃ 

ἄ6ι: Ῥοϊθιηῖκ σοσθη αἴθ. 5ίοι ἴἢγτο Βορυϊϊπαπηρ [ἄπ46. Εἴπθη Απμπαὶῦ Παϊ6. αἴθβα Ν᾽ υτηυίιηρ; 

ΚΟ]. 8, 9 ἰπ ἀον Ευράπζαπο [τοὺς πὶρί(ὸο) [τοὺς στωικοῦς λόγους]. Αθϑι ννθππ ἁπ0ἢ 45 οπη- 

Ροπαϊατη πρὸς Πηΐν ΖΙ ΘΙ] ΟΠ. 5ΙΟ ΠΟΙ Βοποῖηΐ, 50. ἰϑββθη 510: ἀ00}} ἀδχιηϊδ ΠΟΟΒ τπᾶθο 8. ἁπᾶοιο 

Ευρϑπζιπσθη νϑυθὶ πῖσθη. 

5 Ογνόπονι μαΐ ἴπὴ Αἰ οὐοίοδ τα 3515 ἀθη ἴῃ Ρὰρ. 89 (δ]. Η. 60}}. 11. ΝΠ] 126) θυ παϊΐθπθη 

ΤΊΛΟΙ 5ὸ. ουράηχί: Φιλοδ]ήμου 1 τῶν ΤΤΠερὶ ϑε]ῶϊν] ὑπομνημάτων τὸ[. (Ζ4}}] ἔο]τιν δὲ ᾿ [Περὶ 
τῆς τῶν ϑεῶ]ν | [διαγωγῇ]. ὃ. ἀαγθθι: Αῤὴ. Βορὶ. Ακαα. ρμλὶϊ.- "δέ. Κίαδ5δο. Νυ. 1 (1915) 5. 4 

Ϊ 

πη Οὔθη 5. τῖ. 



Ῥληοάδγηηος Τῆδον αἷο Οαἰδἰἑον Βμοῖ ΠΠ] Κοῖ. ὃ 28 

7166 ΚΚ]αββθ (ον ἰνα βοὴ ὙΌβθη οἷη ἴσον Ναΐαν ΔΠρΡΟΙΏΘ5σΘη6 5. ΕΘ] (ον 

ῬΑ ρΊκοῖῦ. οὐ] αὶ θα. Ππαρθο᾽. ΑἸδὸ ἰδῦ ὃ5. ποίννοπαϊο, ἀδ αἴθ Δ ΟΠ] δἰ χθ ον 

(ἀδίζοι 50 Ἰἴΐθροῃ, αἀδ} 5 ἴῃ ἸγλοΖιιο αὐ ΒΘ] ρΊτοῖῦ, {{πχουϑ δι! αν ]οῖῦ πη] σα 

γῸΠ ΔΠ1Ὸὴ ϑοιίθη τὰ ἶρ δοίη Κῦπμποη", 15. Ποῖ ἄδηπ πνοϊίον [ζο]. 8,17 

» ΘΠ Τὰ τὐΘηΪρϑίθἢ5. ἅτι5. (6 510 ἢ Π σ θη. ΠΙη ρθη ΟΠ] ὔπδο σίθ θη ἀνῇ, 

Τθοπη αἴθθο χοϊρίοη 18, αἀα αἴθ οἴπθη δ θβθη αἴθ. ἅπάνο 16π6. ΚΟ] ηβἰ(Ζ6 

χὰ οἴροὴ θυ α]ΐοι, ἴθ οἴπθη δ ἄββου. αἴ ἀπάθιη μι ἀπ Εν 6. βονῸἢ ] 

Ῥοὶ ἄδθῃ 1 υνθβο υνῖθ 6] ἄθη ΡΙΪΆηΖοη. ΟΣ Ἁ]]Οτὴ ἃ] 001 τητι ἀθη (ὐ διίονη 

οἷη οἴρηον ΛΟ] ηδ᾽ἐΖ ρο σθαι, ΤλΘπ εἶθ ἀμ νη Πα θθὴι 1ΠπνῸ 1 ΟΡ Β δτιον 

παν {ἀν οἷπθ Ὀθϑιϊησηΐο Ζοϊζ, αἰ (ἰοίζου. ον {ἀν ἴθ Ἐνυ]ρΊκοιί. « 

θῖ 1 προ νὸπ ἀον Δ᾽ ον ἀν δ θβθ πη ΠΑΡ ΘΗ1110}). 461 1,61)6- 

ὙγΘ56η. ἃ ἀἴ6 νϑυβο ϊθίθηθη ΕἸοπηθηΐθ βίατημηῦ νοὴ ΤΠ 6 Ο]]65΄. ΡΙαΐοη 

Ἰὰὺ βῖθ ἴῃ ΤΊαιῆτ5 ἃΔορ Ιου οὗ ἀπ ΠΘπλο]ευῦ βοποϊηΐ, ἀὰ νυν Ὀιοάοιβ 56}1]- 

ἀουιπρ Δα πη συν ο προ. ἀν ίοη “, ἈΠ ΠΉ]ΊΟ]ο5. Θ ̓ ν χὰ Παῦθη. Πδηῃ 

παῦ Ῥοβοιοηΐοβ αἴθ Ν᾽ Ἰοσιθι πηρ ἴῃ οὔνναβ νου ηουΐον ΕῸΣ ΠῚ ἢ θυ ΠΟΙ Π] ἢ ἷ. 

Ατιβ ἀἴοβου τηϊῦ ἄθη ΘΙΠΠ ΘΠ. ὙγΆ] "6 ἢ τη ὈΔΤΘ Πἰασην ΡΟ Ὶ Πα ρ᾽ 50} 16 δὲ 

πὰ (ον ΠΡ κα Θον δα οἰποη θη ΒΟΒοηθΡοη ΒΟαϊηριπροη (65 (ἀδιςου] 6 ἢ 5 

Δηροραβίθη Απἰο πη Πα] βου. 1)ὰ ἀ16 ἀφθαροία τῇ Ὑ Ου ἀθρουιπ βθ ῦ, 50 τη! 

1πν ΟΠ ποῦ ον (τοί Πν ἀον Ζογι τη ηρ ν ]]Π1ο οη νοῦ. βοῖη. ἸΏ Π6 

αδν, 50. Ποῖ 65. Ιζ0]. 8, 22, πίοΐβ, ὅ0 }} πἰο ῦ 85 (ονϊηρείθ ὈΘΡΌΡΊΘΗ, 

νγὰ5 {ΠἸβοΠ6. ἀον Ζογβιδγιιπρ δοίη Κῦπηϊΐοι. 16 Εουίβοίζαπρ' (8. 24) »ἀθηῃ 

τνὶθ ἴθ ἈΠ Ρη χα Παιθυ Δ {ΠΡ κοῦ ἀπ 1 οἸ Πρ κοῦ. (Ραιστώνη) τηϊυν ρκοη- 

ἀδη (Κυϊ 6) ψοροη ἀον Ἰυνίρίκοῖῦ ἀον Οδίζονῦ δὰΐ ἄθῃ εἰδυϊϑίθη....... .« 

50. Ρορίπηΐ ἀπὸ} (Οοἰΐα Ὀοὶ (Οἷς, ἃ. π. ἃ. 1 37, το ἀὰ5. Καρίΐοὶ ὕλροι: ἀὰ5. αοηιξολϊίιηι 

αὶ τηὶϊξ ἀἴθβθιη ΤΌΡΟΒ: πᾶπὶ ἰθοιδ φμΐαθηι δ τ5 οὐΐαηε πιαΐμγ δ ψμαθ δῖ αγεϊηευὶδ διιγεέ διει5. 65 ὲ σμῖφιο 

Ῥποργῖμδ, πιὸ ἕεγγα τηγίηιμηι ἑοησαί, ἔαπο γιμγιείοέ αηία, δι ροΥΟΥ αὐτὶ, ἐφγῤια αἰῤίδοίηια ογα τεαάα- 

ἔμτ ; ὑοδέϊαγιμση απέθηι ἔθ’ Θηα 6 διέ αἰΐαο, ραγέϊηι αφιαΐίο5, αἰΐαθ φιαϑδὶ αποὶρίο5. ἦγν τοΐγαφιμο 86(ἴο 

υἱυογεέος, δεισιέ χιαρήανν οἴΐαηη μα ἔφη παδοὶ ριογείν" αρραγοαγέφιο ἦγι αταοηέϊδιι5 γονηαοίδι δαθρο 

υοϊταπίοδ. 

3 Ῥανοπ ἰδὺ ἄον ΟΜ] ον μα] οι ΚΟ]. 8. τό... ΑἸφ[ϑα]ροίαν καὶ βίώϊμην πανταχόθεν εὖ- 

[οἸτ[α]ϑεῖν. {εν ἄθη Τουτηΐμιιβ εὐοταθής, εὐοτάθεια νρ]. Αὐλ. τοῖς, Νῖυ. 7, 5. 41. 

3 Ζα 8.21 τοῖς Θεοῖς δεῖ πηι τηὰη 815. ἄθιη δ οὐ πουροποπάθη (Ζ. 13: 19) τοὺς τόπους 
οἰκειοῦσθαι ουρηζθη. 

ὁ ΨογΟΛΥ.3.2. 3 (21, 72). Πΐθ ϑἴ6:16. δύ βοῦ] θοῦ οὐ μα]ύθη ἴῃ ἄθη Ῥ]δοῖία τὰπα νἱ6]- 

Ἰοῖομε αἴθ νυν μπιιὴρ 465. αἰθήρ ἀυβ οί] ] 6. ΠΌΘΟΝ 5. αἴθ Αππι. 

ῬΌΘ. 0 ΕῈ 

5. 717,5 (νρ. οι πῃ αναΐ Πόγπι. 47. 498 1... 

τ ΡῬΉΠΟ ἄἀδ οαἱραπί. 7 (Π, 43. το Δ 6πά]}.). 



24 ΠΥ Ε. ΕΣ: 

ἰδὺ Ἰοιάθν βοῖθδῦ ἴῃ ἃ6ῃ ουβίθη Ζ6:]6η. ΠῸΙ ὩΠΒΙΟΠΟΙ ορηχῦ ἀπ ροείαϊίος 

Κοίημθ. οἤηθ νυϑιῖουοβ πιὰ ρο θοπἄθ Ἐογίβοίζαηρ. 00 ᾿ϑδὲ δῖ. ἀθη]θη: 

» ἀπ (θη ιν κδίοη τη 5 οΠυδίθη ασιη ἀ]αρθη ΘΓ ΘΠ ΠῚ 556, 50 τη! Δ 6 ἢ 

(οι βίαν θίο πδπαπὶ ΝΥ ΟΠ μδῖ12 ἄθυ δίϊοι: βοῖη, ἀν ἄθη ἄλγη ΓΘ θοπ θη 5᾽ ΘΠ οΥ- 

Ποῦ οουναθ σὺ ἀπ ἄθη ἀπίθυη ἤθη Δ ΟΥΚΘ ἢ ππηηδρ] ἢ). τηδο]ιξ.« [Λι0Γ6Ζ 

ΒΟ Πἀονὸ ἄρῃ ὙΥ̓ Ο]ιηδἰἐζ ἀθν Οίζου πλϊύ Βοηπίζιηρ (ον. θεκαπηΐθη ἨοπΊοῦ- 

5616. ἀθῸ. τι ΘΡΙΚ ΓΙ. τ16116. δὸ (11 τὃ): 

ἀρραγοΐ αἰἰσογι γιοῦ, ϑραρεψιθ σιίοίαο. 

αιίαβ. πϑηιθ οογιομίζμγιέ τοι πθὸ γμεδιία γυϊηεὐιδ 

αϑρογσιγιέ ποθ τω αοὐὶ σοημογοέα. ργλμηα 

ἑαπα ὁαάφης υἱοίαί ϑρηηροῦ 6 ἐγιγυνε 5 ἀοίλο)" 

ἡγεέοσιέ, οἱ ἰαγφο οἰἰζίιδο ἰιγγῖηο γἱαρηΐ: 

Ῥιοθον Οὐῦ ἰδ ἀὰ5 [ηἰθυ πη πιπη, τὸ μετακόοσμιον διάστημα, (45 ῬΡΒΠ]Οα θη) 

ἴον (Κο]. 8. 31) δηβοϊητοβι. Ὑθπη αἴθ Οδίξοι: ἴθ ἀΐθβοη Ἐδαπιθῦ »οἰη- 

ΘΟ ἴο θη. ΟΡ άθη, » Δ ηπΠ ΚΆΠΗ«, 850 Ποῖ 65. 8,33, »πβυο δ ουπαηΐ- 

ἀπε] οἸκοῖῦ (νόηςιο) Ὀθβοπάθυβ [οἰοπῦ αἴθ νη 76 πῃ ΔΘ ἢ πάθη Ν᾽ Θυ ] Πιηρ ἢ 

δα 6} 6 (λαμβάνει τὰς ουὐμπλοκάο). « {{πἴ6 οὐμπλοκή (ουμπλέκεοθαι) νϑυβίθῃηῦ 

ἘρΙκαν πα δοίη ΒΌμα]6. πἰοιῦ α16 Υ οὐ Πθομίαπρ ον Αἴοπηθ, νυ ἀον Τοι- 

τηΐητι5. οὶ ἀθη ΑἸ νυ ῦθη ροὈγδποη  υνῖρα ἡ, Βοπάθιῃ αἴθ Ν᾿ θυ πα πη ρθη, τ 6166 

1Π|Ὸ]ΟῸ ΔΙΠ]ΠΘΡἀἴηρ5. ἀν Βου Πσιιηρ ἀον Αἰομηθ, 5 ἄθηθη Ἀ1165 βίης, ζυνὶ- 

50 6. ον Ὑ 610 465 {Ππ5] 0 θα θη (ἄδηλα) τη 465 5᾽ ΘΠ θ Το (αἰσθητά) οηΐ- 

βἴϑ!θη ἧ. ΒΟ ΠΠ 11 ἢ. ὉΠ οὺ 510} ον ΒΟρΡΥ ΠΣ ἀ6ν οὐ οῖῦ ἢ 6}} ΘΡΙ κα  οίβοπον 

ΑὐΐἝαββιιηρ χυτὴ 61] ἀατοῃ αἴθ ΒΔ ον, αἴθ νοὶ ἴἤπθη Ζὰ 46η Νθμβ θη μου Ὁ- 

᾿ Ἐρίσιν, 6ρ. Π 89 (37: 13) ὅτι δὲ καὶ τοιοῦτοι κόομοι εἰοὶν ἄπειροι τὸ πλῆθος, ἔςτι κατα- 

“λαβεῖν καὶ ὅτι καὶ []. δὴ] ὃ τοιοῦτος δύναται κόσμος γίνεσθαι καὶ ἐν [κόομωι καὶ {Πσΐθ (ἀββθπα!] 

μετακοομίωι ὃ λέγομεν μεταξὺ κόσμων διάστημα, ἐν πολυκένωι τόπωι κτλ. ΗΪΡροὶ. 22. 3 ()οχ. 

5. 572, 8.) καθῆσθαι γὰρ τὸν θεὸν ἐν τοῖς μετακοομίοις οὔτω καλουμένοις ὑπ΄ αὐτοῦ " ἔξω γάρ τι 

τοῦ κόσμου οἰκητήριον τοῦ ϑεοῦ ἔθετο εἶναι λεγόμενον τὰ μετακόομια. ῬἈΠοά. ἃ. πιουΐθ (σθσθι 

ἄδθῃ ϑε]βίμηον ) Κο]. ΧΥῪ ς λέγομεν ουἹμφέρειν μὴ πρότερον κα[ζταοτρέφειϊν ἢ τὴν ἀρίοτην [κάρπω]- 

οἷν ἀπολαβεῖν, οὐχ ἵνα πὼς ἔχοντες κα]τ᾽ ἐκείνην τὴν μετακόοϊμιον χώραν) εὖ διάγωσιν. Ηἴδν 

δῦ ἀθθι" 45. Ῥ]αϊοπίβομα ΕἸνβίσση, ἰοῦ ἀδὺ Θρ κα ρθίβομθ (δίξθυ γον ηβὶῦζ σϑιηθίηΐ. 

5. 8..33 οἴνγἃ τῶν δὲ ϑεῶν ἐγγ]ραφοίμένων. .. τούτοις τ]οῖς τόποιο. 

8. Ιθῃε Κσδηζ, [πᾶρϑχ Ζ. ἃ. γογδοϊγαξίβοτη 3. 571. 

4 ῬΒΠΟοα. 46 βἰρῃ. 37:1 τῶν τε ἀδήλων πραγμάτων ἐνίων οὔτως ἀκολουθούντων τοῖς 

φανεροῖς, ὥοτε οὐμπλοκὴν ἔχειν ἰδίαν. ἐπειδὴ γεννήματ᾽ ἐοτὶ πάντα τῶν οτοιχείων ἢ τῶν ἐξ 

ἐκείνων. δ'8]. Ἐρίδιν. 6ρ. 1 73 καὶ γὰρ τοῦτο (Ζοίἐ θαυ 18) οὐκ ἀποδείξεως προσδεῖται ἀλλ᾽ ἐπι- 

λογιομοῦ, ὅτι ταῖς ἡμέραις καὶ ταῖς νυξὶ ουμπλέκομεν. 



Ρηϊοίοηιος {7ϑογ" αἷο (ἰδίξογ" Βιιοῖ ΠΠ7. Κοϊ. 8 20 

βίδῖρθη. ἀπα αἴθ υνῖν' τλϊῦ ἀπβουι βοιηβίϊσοι Ν᾽ ΟΡ ΒΓ ΘΙ] προ Δαν ον νου ἱη θη". 

Δ Θμη αἶβὸ αἴ (ἀδίίουν ἴῃ ἀπ Τα θυ ἴθ ᾿ἤ σοι δ᾽ ΠΡ θη. ἀἴθ ἀπσο] πνοῖΐο 

Ιθονο Ἀβιιηθ νὴ ππΠ5 0} ΧΟσΠΟ5. οοίσθηηῦ βἰη, 50. ἰζαπῃ 0} [Πγὸ (ἀοβία!υ 

ἴῃ τϑίπμοσθη ΒΊΟΥ Π. χὰ ὉΠῸ6 ΘΘΙληρθι. ΠΙῸΡ (Ὁ]οῚ πὰπ ἀρ οι οἷηθ νυ ΘΠ ΡΟ 

ἀαγοῖ αἴθ χα ]γοῖο θη. Γλιοῖοη. 415. ἅπανθ αἴθ {Ππ|Κ] Ποῖ 465. ΟΠ ΓΒ ΓΘ] ΠΘ.Ὲ 

Βόγον νουβίπ Π16 ἢ. σουγουάθηθ Αβια ουβοίζιηρ ἀθον αἴ (ἰδδυϊνπροτζζου. 

Ἐν δἰθιῦ ἄθη Εἰηννατνε, τνῖθ 65. βοιιθιηΐ, νόσγᾶϊβ, αἴθ ἀθ]ϊοΙΘ Δα ἀββιιηρ (6. 

δρατοὶ ϑεοί, ἃ. ἢ. Ποῖος ἀπ ΞθΙθηθ δίγοῖῖθ αὐϊῦ ἀθη ΔοίαἸκοσιηΐθη. 1) 6 Πη 

αἴοβα δέξου σϑῃὄγοη. 7ἃ 00}. πὰρ] ον ΠΤ ἢγτο (θυ ῬΠΥΒΙκον τνῖθ ἄν  ΟἸ]κ8- 

Δα ἀββιιηρ' Ζὶὶ ἸΠΠΒΟΙΘ ἢ Κοβηηοβ. ΔΘ Πἢ πὰ 150 Δ 0 ἢ ἀἴοβὸ (ἀδίίον ἁυ{ αἀ16 

Τα οσιτἰ16 νου οῖδῦ, 50. ὑσθηηΐ ΤΠ 516 ΟΠ ὉΠΒΘΡΟΙῚ ζοβηηος πη4 ᾿δπ{Ὁ 

αοίιμν. ἴῃ ἄδη Αἰποίβηηιιβ ἀο5. ΔΠ ΧΑΡΌΡα 5. τππ [οι ον χὰ νου] 16 η, αἴ 

ἵπ 716πὸη (ἀοδίϊσπθη. πἰο ῦ να π 6] 6 (ἀδίίον, Βομ θυ πὰ οἹ᾽ απο ΚἸππ ρ 6 ὴ 

ΘΙ] 1οἰκίθη ἡ’... ῬΙΠ]Ο θη. βοϊιοῖηῦ χαηῆοηδῦ οἷηθ Τὔβιιηρ ἀἴθβον ΘΟ νου ρ κοῖς 

ἴῃ5 Δτρὸ Ζιὶὶ (ἄββθη, ὑυθΊο 6. αἴθ Ν᾽ Οὐ βί ! πρ 461 ΠΟ θη, ἴῃ θη Ἰηΐρθυ- 

τητη ἀϊθ ἸΘθοπμἄοη (ἀδιίον ΠΟΙΪῸ5. ἀπ ϑθίθπμθ πηἰουβομοί θοῦ. νὸη ἄθη (ἕρ- 

ΠΟ θη. ΕΥΒΟ οι η σρὴ 0. ἅτ ΠΙΊΠΠ6] δα{- τη πιο! Θἄθη (ἀθδίϊνπο. [ὃν 

βαϑε οὐνγα Ὁ] πο5 ΧΟ]. 8. 33: »( θη ΠΟΙΙΟΒ. πη ΟΙΘμ6. Ὧη ἀΪ656η) ΟΥΐθη 

[1 ἀπ Τπ ον 6 η}} δι. θοΠπ θη), 50. πἰταθηῦ ἀηβοῦο Π)ρη κι ἰρΊκοῖ οὖ 

αἴθ Νουθοπ απρθη (ἀν σου ΠΟ θη. Υ̓ ὁβοη. σηϊῦ ἀΠΒΟΤΘὴ [ἢ Π6᾽η) ο. 2 )6- 

ΒΟΠΟΥ5. ἸΘΙ ΟΠ ἀπ΄. ΘΠ 516 ο᾽ἥπηζθη ἴῃ τοῖηθηὶ ΓΔοπῖ ἀπ 80, (δ! δἰ 

ππροί ἢ ̓6. Δ ΟΥβί Πρ Θ (φανταοίαο) Θυυγ οΙζθη.  δοη ἀΐθβθη (δίζονη, αἰ 

ἴῃ. ἄθηῃ Υ Οὐβίθ ] προ (6 ΠΟΙΊΘΠΘη. ΤΌ]. 46. (βίθη Τυ  ἷΪς ἀν Κπηβὺ πηα 

Ῥοθβίθ Ῥοβιϊπητηΐθ ἔπίδοσο ΕὈΥ 6 [Ὁ 50}}16] 6 τη 50. Δ 0} αἴ ΠΡΙ ΡΠ δ ηθη 

ι ῬΒΠοά. ἃ.ἃ.Ο.. Εν. 8 (ΡΠ Πρ Ῥ 5 οπ, Νλ. 27. 64. τ6) τὴν τῶν ϑεῶν ἐπίνοιαν δεῖν ἐπανάγειν 

ἐπὶ τὰ περιληπτικῶς ΤΗ͂Ι διανοίαι γινόμενα κατεναργήμαθ᾽ ἃ διασαφεῖ προφανῶο τὸ δαιμόνια καὶ ἀΐδια 

Ζῶια εἶναι: ἐπίνοια (485 νγὰβ ἃ ἀα5 νοεῖν {0151} νυ α]} 5ῖ0 ἢ. (ν 6]. 2. Β. 9, τὸ 1). υνῖο. ἐπαίσθηοις 
(δ᾽ ουβίθι πη σὺ σαν αἴσθησις (Δ ἈΠ] πο μπιηο). {που νόηοις 5. τππίθη, ἅπιπη. 4. 

5 δροξ ποπηΐ δἷο τη ἤθομὶ 5. τοῦ ἃ πιοϑέ οὔδοιμγο ραδϑασο ἀπ βοῖπ Αὐιβίκιι 5.106], 

διάστημα ἵπὶ [ὉἸσοπάθη. πἰοῃῦ ἴπ ἦοι" θ᾽] ομοη οαθυίαπρ » Αθβίαπα «. βομάθυη. 15. ἐθ6 ϑραςθ 

ἐουογοίῖ, ἧ. 6. ἐδα ἀπισίο δε ιοναἰρεῖ, ὃ ὁπ γ᾽ ἐδσηι πὰ ἴἄββοι, ἰδὲ ἅπ βίοι οὔπο ΑπΠΑ] ἵπὶ Κρυ  οἢ- 

ΘΘθγδιιοη. πα τυ ἀουβρυῖοε ἀον Θρ᾿Κανοβομοπ ΤΟΡπϊποϊοσίο. 516 Π. ορθη Αππη). 1. 

3. ΠΡΟΣ παΐ ἀπο Του ἀἴ6 (ἀδίξον, ννῖθ 65. βομοίηΐ, πῖῦ ἄθπὶ Ἡ πηι βίαιοι ἱσοοηα- 

νυ ἴῃ. ΝΡ πᾶπηρ σοβοίχί. ΘΙΘΠ6. Ῥυγβολγ. 554. 74 (1Π| 29, 38). 

Ὁ νόῃοις 8. 33 ἰδὲ βου] υυῖϑ ἐπίνοια, 4λ5 ΡῃΠοάθιη ἴῃ ἀθι οὔθη, Αππι. τ, προ ἸΠρίοη 5 16}16 

γοπ ἀοι Ευκοπηΐηῖβ ἄου ἄδηλα ρϑονδιοῃί, πὶ (οσοηβαίζο Ζιι οι 5᾽ πα] Πθὴ οὐοι ῬΠδηίαβίθνοιυ- 

βίο απαθη, (1. ΡΒΠΊΡΡ5ομ, Πρρηη. 51, 572.) ΟἸἴφοιὸ ἃ, ἢ. ἃ, 1 το. 40. ᾿βονβούζί ἐγ ορφογιέϊα. 

Τθοοἷ ἰδὲ νοεῖν. νόησις ἴῃ οὶ. 9. τὸ ὅπ νον ἀν 5' πη]! ποι. Μ᾽ ον βίθ! Παπρο σον οἢΐ. 

Ρλεϊ.-λῖδέ. Αὐὰ. 1916. Ν . 0. Ε 



Κοϊ]. 9 

20 ΤΥ 5. 

Ῥοοὶ ΠΤ υΐθη, Δ Ὑν 6] 06. ἅπ0} αἴ6 ἘΡΙΚανΘΟΣ ἴῃτ δου οὐβ θ]] Πρ Ὸ ἢ ἃ Π- 

Ἰυ  ὔοπ, τη θυβο οἰ θη. 510}. πὰρ ΔΡΌΘΙ ὙγΘΘΘΉ ΠΟ ἀ16 Οδδβίϊσπθ, αἴθ ἅτὴ 

ΤΠ ΠΙΠ16] ἴπτὸ Βα] πη ἀπῇ αἴθ να θ χίθμθη (Κο]. 8, 37): »Ὅ 16 Οδίίον ἄρον, αἴθ 

τπὶ ἀἄϊθ ἔστ 6. (Καοῖβθῃ), νγοσίθη. ἀαγο ἢ αἴθ 5ῖο ἢ ἀδηθθοη οἰ πα προπά θη  οΥ- 

5ΓΘΠ]ΠΠΠΡῸΠ νῸΠ οΟν 556 [Ροηἄθῃ (ΕἸΘΙη θη 6 η) θηςβίθ]]ῦ. « 

Ἐπ Ἰορὺ ΠἴῸῚ αἴ ΙΓ ΡΥ ΡΟτ ίβομα Ν᾽ οὐδ! Πηρ᾽ νοη αι {ΠΠγ ἢ] οἱ Ὁ 46 

ΒῈ Πα Πτοη. οἷ. χαριιηθ, ὐν 6] 6116, τηϊῦ ἀθη Π)ὔπβδίθη ὅ(6ν νι ]6. ἀπρο 10, 

δη ΠοΙμΠοῖς πἀπα ΤΠηρ θυ Ποῖ. 465 Τ 6] 065. πὶ Ὁ σταϊῦ ἄθηη Ηἰ πη] 15 Πθὴ ΑὙΠΟΓ 

ππὰ ΠΟΟΙ νγ πίθον πδ  ] 16} τηϊῦ ἄθη οβίδ! θη ον [ θυτη  ]θ. 516} ψϑὺ- 

γ ΓΘ] ΟΊ θη. Καπη. 

ἙῸΝ ποοὶι οἴπθ χυγοῖίθ Ὑ υαγ οἰ πἰσππρ' ἀου ΒΙ] ον νοη ϑόοππὸ ππα Μοπα 

γι οἷπ. ἰδ Ο Θ ἢ ἀἴ656 δ ἀθυβ 6 ὴ. ΕἸ ΘΠ 6. Ῥχο]  Ζίουῦ ουβοποίηθη, ἃ ἀθη 6 ἢ 

αἴθ. ἀπθυη ϑίθυπθ, αἴθ 15. θυ 6} Ζιιβα Προ δύ τυουάθη, ἴθν Πού 

δι πδύνα ἢ] 6. τη τϊῦ 16 Π 6} γογηΐβοΠθη. [165 βοποίηῦ ἀν ϑἴπη 465 [Ὁ]ρθη- 

(θη ϑαΐίζοθ ζὰ βίῃ ([Κο]. 8, 39): »516. ννουάθη 76 06]1 ὅπ0}} δα ἀθηβ Ίθθη 

Αρβιδιθη θυ] εκ τνῖθ οουνῖβθο πάθον ἀθβυ Γη6 ἀ6Γ᾽ νουοῦϊογο ΜΘ ΒΟ ΘΠ, 

τ 65. νου Ἰθο ΐθη 516}} τηϊῦ ᾿Ππθη ἅ]} 116} ἀπ ιββ θη 6 ὄτρου (δμοιόχροι φύςεις 

ΚΟ]. 9. τὴ. ἄϊ6 5. ἀπ ἀθιβοΊθ6η Α)δίαπ θοἤπ θη τνῖθ Βοπη6 πη4 Μοπα. 

Αι ἀἴοθο δ οἶδ ἰσορη. δὐ ἀθυβ θη ΟΡοΥ ΙΒ 6. το τοσο ΒΔ ου ̓  δα, πνὶθ 

α16. 465 ϑ'Ρορϑὶβ. ὑπ 65. ΘΡΙ ΡΟ 1165 5.080, πάθη ἀ6ν ΘΡΙΘΘ61] σϑῃΖ ΚΙθίη 

ΘΙ ΒΟ] οἰηύ, ἀαροροι 45. ΡΙΘΘ 14 ογοδ, ἀρον (068) (θ 6146) ἁα  ἀθυβ 6 ἢ 

ΟΡον ἕο]... 50. 50] Ποῦ (6᾽ 58 2 δ Π]δἱοσὺ ἰδῦ, 50. νϑυβίθῦ τηϑη ὈΠΡΟΙΆ}}ν, 

νγαβ (Ὁ ΟΠ 5160116ν τηοϊηῦ. ΑἸ] οίη ἀἴ6 ΟἸροπθ Εχονξονιηρ ἰδ 50 βου Ἰοσὶρ' 

ἃ δοούῦ οὐκιᾶνε: 1 οαηηοί οιαογδέαγια! τ]. 

ΚΟΙ. 9, γ{{: άπ ὰο ἢ ΒΟ δι θη. υνῖν, 48} τηδη ἀθη ΑΡβίαπα πίοῃΐ Ζα]} ]6η- 

πηδ δῖο (ὈΒΊΠΤΟσ οι. πη, νγῸ πὰ (116 ΕΥΒΟ]Θ πτιηρ6 Π) ἃηβθίζθη 5011, αϊθβα δυΐ 

ἀἸοβοη ΑΡδίδηα, 16π6 δι 16 πθπη. [06 ηΠη 4(ἃ υὺῖνρ πΠ5. οἰπουβοὶίβ ἀ16 (ἀθϑίδ! τ 

οἴηθ (ἀοίθα ψουϑίο] ] πη, ἈΠΟ βοῖβ ἀπὲ ΔΡΘΙ Δ ἢ 85 ΒΙΙᾺ 4165 δἰ πΖθίηθη ἃε- 

5[1ΓΠ5 νου βίθ]]οη, ππ6 4ἃ αἴ6 ΒΙΠΔΟΥβοΠοἰ πα πρθη (τὰ χρώματα) δ ἀν ΟΡ ον 866 

516 ἢ} θ1Π6η, 50 5 6] ]θ ἢ τὴν τη5 Οἵα θασ ΘΙ 65 ἁπ ἀθιηβοίθθη Ραηϊίθ νοῦ. πο ἢ 

νῸΠ (ἦγ ΤΟΙ Θυβο οἰ ππιηρ (ἀπὸ μέρους) διτι5. Καπη πηδπ ὈΘΠ δι ῦθι, αδ|8 αἴθ δὰ 

᾿ς χρόαι. νου 10. »Ο ΡΟ Π ΟΠ μου βομοϊπιηροη ας. Ποπη ἀον ΒΟΥ, ΕᾺΡθΘ. ἰδὲ χιὶ δπρ. 

νι]. Ερίκιαν π. φύο. τὰ (Ὀος. Ν οἵ ξξε ΕἸ. 81 [15.) εἰ γὰρ τὸ μέγεθος διὰ τὸ διάοτημα ἀπεβεβλήκει 

(ἄς ϑομηπθ). πολλῶι μᾶλλον ἂν τὴν χρόαν (4λ5. μ᾽ ἄπζοπᾶθ Αὐββθμθη). Αδεϊιβ ΡΒ]. 1 τς, 2 οἱ 

Τηυϑαγόρε οἱ χροιὰν ἐκάλουν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ οώματος (ν9]. Αὐἷϑί. Μοίδρῃ. Ν' 3. τορι 813). 

(οΥοῖαβ ἴῃ Ρ]αἴοηβ. Δίθπομ (770»5. 76 4) ἔστιν γὰρ χρόα ἀπορροὴ σωμάτων ὄγει οὔμμετρος καὶ 

αἰσθητός. Ελρθηβο χρῶμα ΙΚοἹ]. 9. 12. 



Ῥλϊοίρηιος Το)" αἷς ἰδίων" Βμοῖ, ΠΠῚ ΧΚοὶ. 8.9 27 

ἀθιβοῦθ ΔὈβίαηθ. σϑαδο ίθη Ν᾽ ουβίθ ] πη ρ θη (νοήσεις), αἴθ νυν ΠΆΡΘη... «« 

ΊΘΙ]οῖομῦ α]ν ου ἔονῦ: αἰ ύ. νος ἀθιηβο] θη. σϑα]θη Ὁ] κί  ᾿ ΠΘΡζα Πσ 

Ῥυλποπθη, ἀ(ἃ 5 ΒΒ ἄοὺ ἕοππθ τππὰ 5. ὁ5. Θοππηδηροί 65. 5ῖ0}}. ἴῃ (ον 

ατῦθβο πιομὲ ἀοοκί, Εν Πρ πῇ} 10 }} ΓΟυὺ Χο]. 9. 18: »65. ἰδύ ῃἰο σἰο Πρ; 

Ζὶὶ 5ᾶΡ61), δ! αἴ (οσνν ἅμ 16) Ν᾽ Οὐδ  θ] Πρ ἀἴθβθη (θη (ἐδ τ 6). ἀἴ6 ἴῃ: ὙΥ 1 - 

ΤΟ κοῖς. 5ὸ. ΚΙοίη. δα, Πα] ΡΟ ΓΟ] ἡγογ 6) 561... 1)ὰ ΡΙΚαν θοπαυρίοίο. 

αἴθ ϑοόθηθ οὶ να Π 5 Π ΘΙ αΠ10 ἢ} πἰο δ ουθιδον 815. 5ῖ6. ὉΠ5 ΘΙΒΟΠΟΙπθ, 50. ὙΥΔΡ 

45 Μ|Ιν υ ]τη15. Ζυν βοθη. ἀ6η] (ἀοίῖθ, θη Ἰηλ 510} τη δ] οδίβ 5.6} ἀὰ (6 1] 

ὙΊΟΓρΟβΡᾶπ. [Προ νουβίθ το, ἀπ ἀν Κ]οίποη ΞΟΠ ΠΟ ΠΒΟΠοἶθο, αἴθ τηὰ ἢ 

ΟΡ ]1οἸκῖο. Δα 16 η 4 σοηπρ. ΑἸον ἰδὲ ἀὰ5. ποθ ῦ οἷη ΝΠ Θυβρσιιο ἢ. πϊῦ ον 

οδίροη Βομπαυρίπηρ,, ἀδ τσῖθ θοίτη ΞΡΊΘρῸ] χυνίβομοη ΠΥ 01 ἀπ ΑΌΒ1ἃ οἰῃ 

ΜΠ νυ ἈΠ τπὶ5. ἀον ατνῦϊδο. ἀ16 Ἰλ6ρ 6] ἰδ ζδηη πἰοῃῦ αἴθ σου] τρὸ ΒΟΠΠΘη- 

βού ῃοῖί, αἴθ 716 ηβθὶ 5 ΠΒΟΡΟ5 ΚΟΒΠΊο5 1Π1 [1010 ΔαΒβίσ ἢ], σ᾽ 6 ἢ. υνῖθ ἴῃ οἰ δ] 

ΒυΘηΠΒΡΙΘΡῸΙ ἴῃ δι ΞΟΠ θην ρον, ἀ6η. υν ἢ ΘΙ ]ΙΟΚοπ, ΚΟ Ζοη Ροσο ἢ᾽ ΟῚ 

Ὑγ6ηΠ ἀἴθϑθθ ΒΟΠΠΘΉΠη56. 815 ΡΙΘΡΘῚ] οϑαάδομῦ τυρὶ, αἰθ ροορ 

ΠΙΒΟηπ6. το Ιου ἢ ΕἾπΘ. 50160}16 ΠΟΡΡΘΙοσὴ Πιαίίθ ζ. Β. ΕΠ ΟἸ] 65 οὐ- 

ΒΌΠΠΘΙ, ΟὈΡΊΘΙΟΙ ἀἴ6 Βοος. ἄρον. αἴθ ΕἸΠ ΖΘ] μοἰ θη. ἀπ  κ]ὰν δἰηα. 

πον 

Ναὰπ [Ὁ]οῦ οἷπο π]ομῦ τ πον βο υνἱουῖρο 516116, ὑπαὶ χυνὰν σον. ὅδ, 

γγῸ ὙΠ σογη6 416 εἰρη 06. ΔΙ οἰ πιιηρ ον ΡΙΚαγθου. θοῦ αἴθ Ναῦαν (6. 

(ἀοϊεποῖς ἀπὰ αἴθ Ἐπίβίθπαηρ' ον (Οὐ οβουκοπηὐη5 Πὔγοη. τπηδοΠίθη. 

Ὑ ὰ5 Πποῖϊθύ ΚΟ]. 9, 20 καὶ κατὰ τὴν ὑπίέρ)βαζοιν οὐδὲ τῆι μεταξὺ ζδιαογτάσει 

ἱπροοϊαποδοτέον τὰς οὐμπλοκάς, καὶ μάλιοτα κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον ἢ Ζι- 

πϑοΠ δῦ δροὶθῦ ἀδνΡ ΡΤΔΟΠΡΟΡγδιοΙ, δ ὑπερβαίνειν πο! ῦ. » προ Π ΘΓ ΘΗ « 

Ῥοαάθαΐθη Κϑηπ, τνῖθ 65 δοοίῦ 5. 193 ἴαβδύ: ἐδον ἐγαῦογδο ἐδ ἐγείο οἴη ὅραζο, 

ΒΟΠΘΙῚ 65 Ποῖ » ον βρυηρθη « ἧς. ῬΠΙΠΟΔ ΘΠ πἰπηπλΐ 150 ἃ, (8 ἀἴ ΒΊΠΔ ΟΣ 

10, 14] νοήςεις [Ἂς ἡμεῖς] ἔχομεν, [ἀπὸ τ]αυτοῦ ῥεῖν καίπερ μείζονος] ὑπάρίχοντος μὴ 

εἶναι πιθανόν). 
2. όογβ. 21 ἃ ο6. 

5. Ὑὑπέρβαοιν υπὰ διαοτάρει (ἀἴθθοβ Δ ουν ναι 5οποι τι ΟὐἸρῖπα! νϑυβιϊ μη π16}1) δἰ πα τη 

ΘΟ ον μοῖῦ ἀὰ5 Ζ. 24. 25 Βουροβίο!!. Ζα ἀποδοτέον, ἀὰ5 Ὁ] 6 νουβιἅ πα] 0 ἰδὲ (ΕΡ κα π. φύς. 

Δ 3:15 [Ν΄. Η. ΝἹ 16] αποδιδόναι τῶι πυρὶ οχῆμα). νουϊδησὶ ον Ηΐδαΐ οἴη Ζνν Ἰβοπθηνν ον νυ ΠΡΟΟ 

Οὐον. οΥν. 

“ Ἐρίοσαι. 6ρ. 1Π, 129, 6 οΥ πᾶοαν ἡδονὴν αἱρούμεθα, ἀλλ᾽ ἔοτιν ὅτε πολλὰς ἥδονὰς 

ὑπερβαΐνομεν ; ΡΟ. 46 πηι. 13,4 5. 78 Κοϑιηϊκα ὑπερβάντες δὴ τοιγαροῦν τὰ περὶ τῆς οω- 

Φροούνης εἰρημένα; ἀβ ροοιῃ. 0]. Η.3 1 τ8ς τἀληθὲς ὑπερβαίνειν ; υῃοί. δ 27: 5 ([ 2οϑ 8.) τὸ 

μὲν εἷς τὸν λόγον παραλάβωςι τὸ δ᾽ ὑπερβῶοι. [56 ποι {πρὶ πὰ Οἰἰοδοαγίμηι Τριοννροιοη ῬΊαΙ. 

ΟΥ}}}. ο. 6, 5. οϑο Ὧη: χρυοὸν μὲν καὶ ἄργυρον ὥοπερ τοὺς ἄλλους λίθους περιορῶν ὑπερβαίνω 

πα {πρὶ Βἴηζιι: σογδμι ΤΠ ρίσασὶ ργοργίμηι Ὑπερβαίνω ααϊοοίο ρματγέϊοϊρίο ἐγείοτργοία μι. δέ. 
4 



28 ὨΤΈΤ,5: 

ἄον (ἀοιίποῖῦ, αἴθ τὴ ἃπ5 θη Του θη. χι  ]θβθθη, ποῦ Ὀ]Οβ ἀσοὴ Β6- 

ΡΠ σ απ ρ᾽ τς 46. Ζ νυ 5 ποι οἱ δ, Βοπ θυ ἅπ0}} ἀππ 0} οἴη {ρου ρυϊη ρθη ἄθυ- 

56] θη, Ζ πΠ56ΙΟ Κδηηίηϊβ. Κοπηθη . [Ι͂6]. ἀθρθουβοίζο ἃἰ5σὸ 5ο: »Ὁπᾶ Ροὶ 

ἄοιη Εἰ ουβρυϊηρθη ας (46 ρΟΥ ΠΟΘ. ΒΙΠΔΟΡ. νὰ ἄθη Τη ΡΠ. 16 Ζιὶ τι η5) 

» ἀν σὰ πο ἢὖ ἀπ0 } ΠΟ ἀθιὴ Ζνν ΒΟ οη δι πὶ 416 Ν᾽ ΘΠ ΟΠ απο « (46. ΒΔ 61) 

» Ζ ΒΟ ΠΤ ΘΙ 6 ἢ, ἃ υνθηϊρβίθη ἢ Π80]. ΟἴΘ5Ὸ Αὐὐα (ἀν ΕὐκΙσαπρ). Ατιθ ἄθιη 

Ἰούχίθῃ Ζιιβαῦζ 5 Ποῖ ηὗ 510} ΠΥΪ’ Ζὰ ΟΥΡΌΡΟ, (18 κατὰ τὴν ὑπέρβαοιν δἷῃ Κα} ΖΘ 

Απβάχαοῖϊς ἰδὺ {τ κατὰ τὸν τῆς ὑπερβάσεως τρόπον »δοὶ 46 ΑΠπαΠ πιο 65 {06 ̓- 

ΒΡΙΪΠΘΘηΒ5 «. 

Π) 1656. Αὐΐαβδιιηρ ΘΠ 6 }}}0 516}. ἀατοῃ αἴθ πὰῃ ΤὈ]Ρ Ομ 6, ἃ] ΡΠ ρ5 

ΔΌΘΙ ΒΟ νυν οὐ βιβη 106 Βορυ πα απρ' ([ΚΟ]. 9, 22): »Ποηη τηδλῃ δι πἰομῦ 

ΔΠΠΘΠ 6, (16 (ἀδύίου. βϑῖθη ἀπ] ΖΘ. ΓΘ 16 νοὴ ἀἴθβθη (οί πθη πη ᾿τοιϑίθη 

τΐύ ἸΠΠ6 ἢ ΖιιΒ  ΠΊΠΘ ἢ Ποσιιπη, ΒΟΠΠ Θ᾽ ΠΊΔΠ Πγ1ὃ ἈΠ ΠΟ] η 6 η, 516. ἀθΟ ΡΒ ΓΙ ΠΡῸΠ 

βίο, 810} ὑγθ πη 416 ΘΡΖοιρ ΘΠ 6η ({Π 5016) νοὴ ἀθιὴ Δ ΒΟ ητ τη. 50 πνοϊί. 

τνὶθ Τὴ 8 ὙὙ1}1, οητΘσηῦ δἰπα, πη {Ἀ]]6η,. οἴηθ τηϊῦ 716 ποθὴ ἴῃ ΒοΡτιιηρ 96- 

Ἰκοτ τ 6. Ζὶι βίη, ἴῃ ΠΉΒΘΡΘ ΞΙΠΠ6... ΙΟἢ τη! θ6ὶ αἀἴθβον ἱΡουβούζιιηρ' 485 

{ον ]Ποἴουθε. προπίπτειν ἈΠ] ΓΙ ηρ5. ἴῃ προσπίπτειν πάθρη. ΥΥ̓ ἅμ6 τηδῃ 7665 

415. Το  ϊρ ἀπ τη θη, ἀδηη τηϊι δύ τηἱϊῦ Θ΄ θοῦ νουπον ἢ μὴ ουνημμένους βδ8- 

1θβθὴ σγοράθη. δὴ γῆν ον ὅπη: [} 16 ΒΙΠἄθν ἀον (ἀδίίεν. ἀθουαρυηρθη 

Θηδυνθου θη. τηϊύ ἀθη (ἀοβϊπθη ΔΠΡΟΙ Π] θ Ζ νυ ΒΟ ην τ. ἀπ 6] ἸΚΟΙΏΠΠ6 ἢ 

ἀδά αν οι. πηρού! δ ἴῃ τη561 Δτιρὸ Ο6Ὶ ἈΡ6 1. ΡῈ] 516 θη Ζ ΒΔ] ΘΠ Π Δ ΠΡ 

τηϊῦ ἄθη {Ππϑιο θη. νθυ]οῦο. ΠΆΡΘη τη] 50 ἴῃ ἢ γ6 ΠῚ Τα“ ἀπο ἀἴ6 Π)απηϑῖ- 

ΒΟΒΙΟΠῦ ἴῃ ἀοΥ ΜΠ ΘΟ ἀπ θυ ὈΤΟΟμθ. πνογάθη αἰπα, ΓἈ]]6ὴ. δἰθ χὰ Βοάθη", ἃ. ἢ. 

α16. ΒΟ. πάθῃ ἰκοίπμθη ΝΔΟΠΒΟΠαΡ, τπὰ δν ΘΙ ΠΘβϑι μα σοἷς πο} ] 1} 0. 

δία Κῦπηϊο ἀἴθθο Αὐδββϑαμρ' ἀαγο [ππορὸζ (Ν᾽ 28 51} δείζοη, νῸ δ νῸἢ 

6 πὶ Τ οηΐο ἀον ϑοηηθ βροῦν. θη ΟΠ ]ΚΘ. ψυν!βομ θη. ΟΠ Π6 ἀπ γα 6 

ἰτϑίθῃ, ὑγθ] πὸ ἦ16 ΞΟ] πρ' ἀπ ΘΟ θη, νουβομνν πού βοίουι (61 πηΐθιυο 

6] ἀ65 να ]5. πη αἰο ρα υνῖρα νου πη κεῖ. ΑΡΘυ σον 6. 6165. δύ ἐν 

ΤλιοθΖ οἴη Βϑινοῖβ, ἀδ αἴθ Βόππο. ποῦ οΟυ ΠΟ). ἰδῦύ. ΠΘπη ἀἴθθθ δ ου- 

. ΠΙ6 Εταρο, Ὁ ΟἸσοιὸσ. νυ θαθυποιίο Αὐβάναοῖκ ἐραγιοίζίο ἃ. τι. ἄθον, 1. τϑ. 49; 37; τὸΚ5 

οἶιο {Πθουβοίζιιηο νὸρ ὑπέρβασις ἰδέ, τηδορτθ ἴοἢ πἰομῦ οὔ πθ νυ οἰΐθνοβ Ὀθλπθα. Εὰ μάτι ἀὰππ 

ἀδη Αὐβάγιιοκ 50. νυνὶ δοοίς, ἃ. ἢν. ΤἈ]56}, νουβία πάθη, υνῖθ 1 39. τος Μιμογέζισι 7 μθη ον" ἐγ αγιδ- 

ἐἱο Μὲ οἱδίογιίην ποἰοῖ. ΑἸΘι ν θ] Π οί Πἰοοὶ μετάβαοιος χαριιηᾶθ, νὰ ἐγαηδέέϊο, ἃ 0} Ποῖ 6 

Κκαπῃ. Αὐοἢ αἴθα υνἅνο ΠΡΌ Π ΟΠ. τ δν οὐβία μάθοι, νρ]. ΡΉΠΠΡ ΡΒ ἤογηι. 51, 602 ἢ. 

5 μάλιοτα, γγὺ πιὰῃ ἥκιοτα οὐνγαυζοί, ἀδο}} πορ νοι Δυβάνοκοι. 6]. ΗΊΡΡοοι.. Αριον.Γα3 

ἥκιοτα (νηστείην φέρουοι) μειράκια πάντων δὲ μάλιοτα παιδία. 

3. ΜῈ]. 10,13 ἅμα δὲ καὶ ἢ διαγωγὴ ... ἡδεῖα προπίπτει. 
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ἰού ρ' ἀν Ξ να] ηρ' δῦ οὶ οἰηθπὶ ἄφθαρτον ζῶιον ἀπαθη]οθαν , [)ὰ πη 

ἃυβουῦθηλ ῬΠ ΠΟΘ πλ ΠΟΘΙ νου ΠΟ. αἴθ ουὐμπλοκαί (Θ, 21) τὴϊῦ ἀθπὶ ιν βο θη- 

Τασθ Θυνἅ πηΐ Ππαΐ, αἴθ δὶ ἄθν ὑπέρβασις "Ἰοἢΐ βίας πάθη αὔσο, νυἱραὰ πηλῃ 

αἴθ. μὴ ουνημμένους πίοῃν ἀἄδνου ἰγθηηθ ὔπμθη. 80. υγυ| ἃ]5ὸ ἃἷ5. ΕἸ- 

Ἰδΐουιιηρ 465. ἀπηκΊθη ΟΠ Βἀσπιοκοβ. ὑπερβαίνειν 5. {Ό]ΡΘ 6 Ἰδπίθη: καὶ 

μὴ ουνημμένους βϑ0. τοῖο τῆς διαστάσεως ἄστροιοὶ προσπίπτειν". 

Δαν Βοβιβεθιηο 5ϑῖπη θυ ΑΜΒ Οὔ ὈΘΡΟ 516} πὰ Ῥ] ΠΟ 6 πὴ αὐ οἴη Ζιἰαΐ 

ἘΡΙΚαι5 πο ρβύ, ἀἃ5. ἀπο} αἴ6 ἀηρ] ἀ ΠΟ Του] τα ρ᾽ ἀἸοβθι υνῖο ἀθυ ῬΆΡΆ]16]- 

56 η αἴθ ονόβίθ ϑοΠνν Ἰου Το τοῖς. θοῦ πη ἐροῦζ ἀν ἀμ Π ]Π 106 πη ΒΘιη ΠτΠ1ρ' 

ον ΕΌΥΒΟΠ ΘΙ 5. 16 χε ΠΟΘΝ ποῦ νο]]βίβηατρ ἀυ!ρ  ΚἸῆν Ὁ ἰδὲ. ΟἾπο ἴῃ οἴπο 

Κυιαὶς 465. ὈΙβηο ἀρ] οἰδύθίθη οἰπζαίθίθη ἡ, ἴδ ἴπ5 {πο ηΠ|0Π6 ἐσθ ννῦσαο, 

Ὑ}11] ΘΠ ν υβα Πα, πιοῖηθ Αὐ ββαπο ἴῃ ἸτΠΆ 6. ΝΥ οὐίθη. ἀν Ζι] ρθη. 

ΑΒΖ ΡΟ ΠΘη ἰδ νῸὴ 6πὴ 0) ΟΠ] βίο 46. Κύριαι δόξαι "οὶ Πῖορ. Χ 130, 

ἄδὺ χυνοὶ Ασΐθη νον (ἀδέζουη. πη ουβοῃϑιθὲ, οὖς μὲν κατ᾽ ἀριθμὸν ἡ ὑφεοτῶτας 

οὖς δὲ κατ᾽ δὁμοείδειαν ἐκ τῆς οὐνεχοῦο ἐπιρρύσεως τῶν ὁμοίων εἰδώλων ἐπὶ τὸ 

αὐτὸ ἀποτετελεομένων, ἀνθρωποειδεῖο. Ζιιηξοῃβί ποῦ 65 Κοίπθη ογροίβθη [Πηΐον- 

5ΟΠ θα, Ὁ τῆλ Ζυγϑὶ Ασίθη νὸ δέξου ἃ15 ΟΡ] Κίῖν ΝΥ θβθη οὐθι νοῃ ἀδέζου- 

ι Ψ' 3ος ἐποϊοία ηϊϊα ἤαθο πὸ ογράας γονίο υἱφρνο. 

35. προσπίπτειν ᾿ἰϑὲ ἰθομπίβομθι: Αὐιβάνιιοϊς. βοθοι μοὶ Ανομγίαβ 358. 1 τὰ... " ποτιπίπτοντα 

ποτὶ τὰν αἴσθηςιν. Ἰθὰπῃ μαΐ ΕΡ Καιν 56] 05 ἴπ ἀθι ΤΠ Πρὸ νοι ΜΠ] Ηἰπλιιπὶ (6. 1 58) προσπίπτειν 

»1π5. Αὐσο [Π|6ῃ « ἈΌΒΟΙαΐ σοονααοῃί. ΧΩ]. δοχί, αν. ᾿η. Ν1Π]| τὸς Ἐπίκουρος πάντα ἔλεγε τὰ 

αἰσθητὰ τοιαῦτα ὑποκεῖσθαι ὅποῖα φαίνεται καὶ κατ᾽ αἴσθηοιν προσπίπτει (Εἰ ρῖς. Ετ. 247. [75.).Ψ 

5 ΖιΠοίχε ῬΆΠΠ ῚΡΡ5οι. Πογηη. 51, σό8, [ὃν Πιὰΐ νον ]16η Τίηρσοι αἴθ 5. συ !ούχὺ Ὀθαπ- 

βίαπαοίθ 5.6 116 Ἰορ. Ν 1390. 50 Παρ βἰπηΐοσ Δα σοἸ τί, ἰποπὶ ον οὐ μὲν... οὐς δὲ πίοι ἃ]ς 

οἷἶπο Ζυνϑιποῖν 465. ΞΘ] οκίθϑ. βοράν ἀθ5 ῬυμαΠκαῖοβ οὐκαπηίο, Αὐβδοῦ ἄου νοὶ ἴππὰ ἀπο ο Πυθα 

5166 ῬΙαίο ῬΠαραν. 2556 πηγή... ἢ μὲν... ἡ δέ {πηνὸ 10}. ἀπ π᾿ ΤΉΘΟΟν. 15. 128 νὸμ (οι 

ποπιοϊπβαπιθη ΚΙ τὰν μὲν κύπρις ἔχει τὰν δ᾽ ὃ βῥοδόπαχυς “ἍἌδωνιο, ποὺῖ ΠΗ] που Χοη. 

Απᾶ}υ. ὙΠ 3.31 πολλὴν χώραν τὴν μὲν ἀπολήγει πατρώιαν οἵοαν τὴν δὲ κτήςει. ΕΟ τοι. ἁαΐ 

ΒΘΙποιη. νγοϊϊορου ίοσο, αἴθ Δρονίοη. ἄθι ΘρΙκα οἰβομοι (ἀδίζουνν τ ἀπ Ζα]ε] ἄνθια, νϑρπιὰο ἴθ} 

ἴῃπη. 2. Τ. ἁὐ ἀἴοβο Τοχίθ πα ἴπντ6 Εροδηζιησ σοϑίίχί. π]οΠΐ σα Ζὶὶ [ὉἸσΘα, ϑοίηο Βομαηα- 

ἴα ἀθν 5.0}. Οἷο, ἃ. π. ἃ. το, 49. ὁμηὶ ἐπβηϊέα δἰπεἐ ηιαγιίην ἐπιαφ γίνε δροοΐες ας ἐμππηιόγα- 

δεϊίδιι5 ἐπεϊυξαμες οεϊδέαί οὐ αὐ ἄφος αὐῆμαέ (κ. ἃ. Ὁ. 604) 5ομοίμΐ αλΐ ονυϊάθπί. Να πιδομίο ἰοἢ 

πῖομὲ δύηελ πιάτα {γογηι [ἐπιαφίναιηι! ΒΟ ΒΡ θ6η. βοπᾶάθιη ΠΟ} ὃ τοῦ οὐηελἑγμηε τογμηι [ὑηιαίπειηι]. 

Π6ν ϑιιρονϊαϊίν παΐ νρθάθν θοὶ Οἴσουὸ ποῖ θδὶ ἄθπ ΕΡΙΚανθορη οἶπο Ῥὰνρα]1616. Ὁϊο ΔυμἝαββιιης: 

Τὰ ΒΒ ΘΙ ον -οούδ νοῦ ἄδῃ εἰδώλα αἷβ. Οἴ6 116. ἀον: (δ ζουϑα βίη, ἰδὲ πἰοιΐ παι ππηνναν- 

ΒΟΒΘΙΠΠΟἢ, τνῖθ ἀονὲ πο Πρ ουν Ίθβθη. νυνὶ, Βομ θυ πη πῦρ] ἢ. 

Ἢ )ῸΡ τὐἸβίο θ! βοπθ Αὐιβάσιοις κατ᾽ ἀριθμὸν Ὀϑάοιξοί ἀπο}. οἰπιθ Ζιιβαῖζ νοὶ ἕν Οὐοι 

ταὐτὸ (νῖὸ ῬΗΠοάοιη 10, 22 βορσαν ἕν καὶ ταὐτὸ κατ᾽ ἀριθμὸν Ξαρὶ) ἀϊθ Τα νἸ ἀ Π{, ννὰβ 

Η1ν26], {ὑιέογϑ. ς. Οἷς. 1 56. βόθοι ἃτι5. Ασιβίοίθ!ος. 5 πὲ ΘΙ σι μαΐ, 5Ιοηα Μοίνροᾶον, ΕἾ. 123 

(υπίθη 8. 31 Ζ. 3). 



90 απ δ: 

ΘΡΒΟΠΟΙ Πα ΠΡΟ. 815. ΘῈ] εν φαντασίαι ἀηὐθυβοῃοι θυ. θη 65. Κοιμηηλῦ ΠΙΘΓ 

ἢαπ ἃ αἴ. Ἰπηὐβίθ! απο ἀθι (ἀδεύθιυν ουβυθ! Πρ θη. ἀπ. Πίθϑο ΕΡΒΟ οἰ ΠΡ ΘΠ 

5'ηα οηύννθ ον ᾿πα ἰντάτι611, 50. ἀα|8 τοίη ρϑ ἢ ]ΐοπθ ΑἰΟμΙΚΟΠΊΡΙΘχο. ἃι5 6 

Τα ον 16}} ταύ {ὑ ουβρυϊηρθι, ον Ζνν ΒΟ ηνν 6] Ὁ Ζὶὶ ἸΠΠΒΘΙῸΙ Κοπηΐηΐβ ρο- 

Ἰδηρθη. Οὐδι' 50, δ! πὰ ἢ 1166, ἃ. π. ἀαχο} ΒοΙ μἸβοαηρ᾽ ἐρο 6, ἈΌΘΙ 

Ἃ6ν. ρος θη. Θινακίαν. νουυναπαΐοι: Ε]Ἰοηθηΐο θηΐβιθ! το ΒΙΠΔ6. σὰ πἀη5. ρ6- 

Ἰλπρθη, αἴθ. οἰηζΖθὶη Κοῖπο ἀθυνἕῃν σΘθοη, ἈΌ6᾽ ἀπο θη πη  ὈΡΟ ΟΠ ΘΠ ΘΝ 

Βσοση. (6Ρ ρβο οἰ πη ρθη. θη ΜΙΔΠΡ6] (6 ΕἸ Ώ ΖΘ] 1] 4θυ Δι βρ] οί ο θὴ ππὰ 48- 

τηϊῦ ἀ060}} οἰηθ ροπροπαθ Ν᾽ οὐδέ] αηρ ον ἀὔξίον. ν᾽ θπὶρβίθηβ. ἃ15 αδίζαηρθ- 

56. (καθ᾽ ὁμοείδειαν) ουηδρ] θη. 

Νοη ἀἴθβον ἀορρο!οη Επίβιθπιηρ παπαοὶῦ ΕΡΙκαν, νυνὶ ΡΠΙ] ΘΟ θα. ἴπ 

(6. ΟΠ νὸπ (6 ΕΟ Πλ] τοῖν θϑυἸ ἢ οί, [Ὁ] ὁπ ἀουτηδίδοη (5. 1.24. (ομη}.)": 

ἘΠ ΤΟτοὴς τῶν [εἰ δίώ- Ὅα αἴθ ΑΡΌΠΔΟ οηύνγθ ον 

λωΐν ὅμοίαν λάμβα- οἴπθ πη] 10 Π 6. οὐδὲ οἰπθ τηδρ- 

νόν᾽των ἢ γεγεννη-. " ΠΟ Πουνγθῖίβθ 06} ἀαποῃ [ἴθ ου- 

μένηϊν κἄν ἐξ ὕὑπερβάτ ϑριηροη. (6 Ζν 15ΟΠ ΘΠ] ΡΟΙ 

οεωο] τῶν μεταξὺ [τὴν] δγοὶσίθ, ἴῃ δἰ ηΖθ]ηθ η. ΘΘΠδΙ 

1. αὐτ᾽ ἡΪν] κατ᾽ ἀριθμὸν 1 θητ 5 η6. Ζβδιητηθηβθ Ζιηρ᾽ 

οὐΓίκριοιν ὃτὲ μὲν ἐκ ΡοἸκομηπηθπ, πθηη6 (ἘΡΙΚαι) 516 

τῶν) αὐτῶν καλεζὸν αἴθ δ] δι ᾿ἀθητ 56 θη, Ρ4]α 

ὃτὲ δ᾽ὶὲ τὴν ἐκ τῶν ᾿ὃ- ἃτπ5 ἅπη]ο θη (ϑ ο 6) οτ[0]- 

Θ6Π646 (25 ΠΙΠ]Θ ΠΒΘἰΖΙΙΠΡῚ. 

Κοτνθθ, ἀθν πδὸ σ'οούυ 2. 14 τἱομρ ὁμοίων ουοξηζίρ, μαῦ ἀἴθβθβ Ενὰρ- 

τηθηῦ νσθρθη (65 ἀοθυδιιο 65. (65 γουΐοβ οὐὔγκριοιν τηϊξ ἀ6πὶ ΕΓ ρθῦ 12 4685 

ΜΕΘΌΔΟΥ νογρ]] θη, (85 ΘὈΘη 115 ἀοτύ θυ δ] θη ἰδ. ἢ. 123 (138, 7): 

Ἐπ ΤΟΙ͂ΞΕ: καὶ 

ὃ Μητρόδωρος δὲ 

τὴν τοιαύτην ποιεῖ- 

ΤΑΙ διαστολὴν 

ἐν τῶι ΤΠ]ερὶ μετα- 

Δ Ά0} ΡΙ]ΙΠ]οάθιη Βρυῖομτ πὶ νου ΠοΡσΘμΘ πάθη νὸὴ θη θεοί 50. ἀκα} Π}0Π4 ἀπ ΔΡΌΡ Ια 

πἰομὶ πῃ θυβομίθάθη νυν. ἃς 65. 18. πδο}} ΘΡΙΪκασοίβομθι" ΔυἝαββιιηο ἅτ ἀοηβ θη. οὐθν ἅπη- 

ΠΠΟμΘη ϑιοιθη θοβίθηι. 

2 6 βδποί. 117, 118 (5. 1331. (ἀοιμρ.). 
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βολῆς] καί φηοιν [θε-᾿ 
ὧν οὐνίκριοιν τῶν [γε 

κατ᾽ ἀριθμὸν οὐ μόνον 
ἄφ]ϑαρτον, ἀλλὰ [καὶ 

Αἀίδιον,: ὀρθῶς [μὲΪν 

λέγων) καὶ φιλαλήθως 

θάγαῖ5 νυ σα 6 5Ί6 ἢ} Θυροθ θη, ἀα ἀἴθδο Αὐὖ ἀν (δέου υβο πο πιηρ' κατ᾽ ἀριθμόν 

αἰ5. αἴθ ἃ] ]οῖη. το τς εἰὰ5 δ οβθη ἀν (ἀδίτου στοῖη ζατὴ ΑἸβάνποῖς Ὀνυὶη- 

βοπαδ Ζιὶ θεοί ΐθη ἰδὲ, νυν ἅμ σοη ἃ ἴδ ἀπάθρο πηγοῖηθ νορθη ἀν ΒΟ ἸβοΠιιηρ' 

ἈΠ ουν οἰτρον Βοβίδη 6 116. 15. βοκαπᾶγο ΕΥβο οἰ πππρ' ΘΟ] θη πηι. 

ΤΊ 5 06. ιν οἰ θ᾿ Παη ρ᾽ Θ ΘῚ 510} πῃ ἃ 0 ἢ. ἃτι5. πιηβ σον 5΄6116 ΚΟ]. 9, 26 

ὅθεν καὶ τὸν “Ἐπίκουρον καλεῖν ὅὃτὲ μὲν ἐκ τῶν αὐτῶν [ὃτὲ δὲ ἐκ τῶν ουμ- 

πιπτόντων παραφόρωο δμοίων, Ὑγ6ὴΠ Δ0}) (ΟΣ ζυγοῖίο ΤῸ] ον ΠΟΡ ΘΙ ἐθ]Ππηρ' 

56] 5ὺν ουβιβη Π 10} πΙοΠῦ 5ΙΟΠ ΘΟ ΠΟΥΒΊΘΙΠΠὰν ἰδύ. θη τηδῃ οἴπθη Βουῖοῃῦ 

465 ϑοχίτιια. που Ζίθ 6 ἀἀτῆ, θοῦ. αἴθ ἀορροῖῖ ὙΥ αν 261] ἀν Οαδιίογνου- 

56] πρ πᾷ ἢ) ΘΡ Γι  οῖβοθπον Αὐ αββαπρ ἁα 61. ΓΓΡαι Ὀ1Π ΔΘ ἀπὰ ἀὁν Βε- 

ΟΡ αομέαηρ ον Κοβιηίβομοη δ οσρῆηροῦ. [Ι͂ἢΔ Τιδυσὴθ. βἰθίροη. αἴθ (ἀδίτουδὉ- 

ὈΠὰΘν αἰτοκῦ ἅτπ8 θη πθυ πη 16 καθ᾽ ὑπέρβαοιν τῶν μεταξὺ Ζι (61 νόησις 

465 ΜϑηβοΠοη ΠΟΡᾺΡ. ᾶρΘρῸη αἴ ΒοοΟΡΔΟΠίπηρ' ἀ6ι (ἰθϑεϊσηθ οἱ ὺ πὰ οἷπ 

ὈΠΙΡΟΙη65. ΒΙἃὰ ἀον (ὐδίζογννοῦ ομπὸ ἱπα]ν! ἀπ6 116 Ζᾶρο. 

᾿ 50 Ἰίοβδί Κονίθ. Αθον ν᾽] οἷο ἰδὲ θεῶν ἅτι5 ἀθπὴ Ζ.βατηπθηπᾶπσο χὰ ουράπζοη ἀπὰ 

τηϊς ῬΈΕΙ ΡΡϑοη, Πέγπι. 51. 583. Ζὰ [65θὴ ΦΗΟΙΝ {τινὰ ΟΥ̓́ΝΙΚριοιν. νυ αυῸ ἢ. ἁπσοαάραϊοί υνναο, ἀαὸ 

πιὰ ἀἴθβοη “ΓΘγπηΐπιβ Πα απο σθη 0} νὸὰ ἄθη (ἰδίζουη σοΡγα πο ποη αὐνίο. (ΝΈῈ]. 11. το 

οὔγκριμα. νοητὸν ἔχον πυκνότητα νοητῆν.) 26 πη Μοίμοαον βο]ρδι ᾿οίνδ ομίοι ἀἴο οἰσθηθ ομο 

οὐγκριοις αἷβ φθαρτή, υνἷθ οἷπ ραρτηθηΐ μοὶ ΡΠ άθπι ἸΘῃνῖ. [ο1} βοίχθ αἴθ σἅηζθ, ὈΙβιιθυ ΠΟΙ 

πομὲ εἰ θα! σοπα ονρἅπχίο 516 16. πδοῃ τηθῖπον. Ν᾽ ουτητιίιο Πΐονμον (46 βαποῖ. ἢ τ2ι 5. τ 36 

(ομμρ.): [εὔηϑες δὲ τ]ὸ λέγειν, ὧς οὐδ᾽ ἐν τοῖς οώμαςιν [κα]τα[ρ] ιϑ[μ]εῖ τοὺς θεοὺς (Ἐριϊκυιὴ, 

ἱτῶν σωμάτων᾽ λέγων τὰ μὲν εἶναι οὐνκρίςεις τὰ δ᾽ ἐξ ὧν αἵ ουνκρίςεις πεπόηνται᾽. μήτε γὰρ 

ἀτόμους νομίζειν τοὺς θεοὺς μήτε ουὐγκρίςειο (βϑᾶ σοι αἴθ (ορποιὴ. ἐπειδήπερ [οὗτοι μὲν δ[]- 

αἰῴνι]οι τελέως, αἱ δὲ (]5ὸ αἴθ ουγκρίςειο) πᾶσαι φίϑαρται). μηδὲν [δὲ οῶμ᾽ ἔχειν] τοὺς ϑε[οὺς 

ἀφθάρ]τους [ὄντ]ας. Ῥμοάθι οπίσορτοῖ: ἀλλ᾽ οὐ]κ ἀνὰ [λόγ]ον μόνον ἐοτὶν] νομιζοντάς [γ᾿ ὄϊν 

τι θεὸν τιϑέϊναι κα[ὶ οὐκ ἀσώμ]ατον. [ἀλλὰ καὶ πέπειοἾμαι, οεὥϊμα μὲν τὸν] θεόν, ἄφθαρτον 

δ᾽ εἴἾναι καὶ τῶν [φϑαρ]τῶν [ἄδεκτον 122 (3. 137 (1) [οὐδὲ τ]ούτων ἅνδρες οὔτοι] κατα- 

τυγχάνουοιν οὐδαμῶς διὰ τοίύτων, ὅτι] ἀνόσιοι, διαϊβαλεῖν] ἡμᾶς, εἰ μὴ [οὐμίφαμεν πίᾶοιν. 

ἐκείνωι (ΕΡΙΚαν) δ᾽ οὗν εἰοϊφέρων (ἃ. ἱ. ὀρ ϑέσιμ πα ]}} καὶ Λητρόζδωροο]Ί τυγχάνει [τῆς Ζη]τήσεως 

τῶι [φάναι] ἐν τῶι Περὶ ϑε[ῶν. ἔτι δ᾽ ἐν τῶι Περὶ μεταβολῆς (Κ ιϊβ ἤν". ο 5. 541) τὸ μὴ ἱμετέχον) 

τοῦ κενοῦ ἰδιαμένε]ιν, ἅπασαν [δ᾽ αὖ ουὐνκριοιν φϑαρί τήν. 

3. Ααν. τπλίῃ. ΓΧ 45 ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς νοήσεως τοῦ εἶναι ϑεὸν γέγονεν ἀπὸ τῶν κατὰ 

τοὺς ὕπνους ἱνδαλλομένων ἢ ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν κόσμον θεωρουμένων. Βοῖάθβ ουἹδαίονί ὃ 44 

οἱ τὰς ἐνυπνιδίους αἰτιώμενοι φαντασίας καὶ τὴν τῶν οὐρανίων εὐταξίαν. 



ἜΝ ὈτΤΈΙ,5: 

ΕΒ πῆρ ἄθη ΕΠ ΡΙΚασθ αν. οἷπ ἸοΙοῖο5. ρόνγοβθη, α16. {ΠΠ|Π ΠΑΡ ηοῖύ, αἴ 

ἀἴθ56. ΠορροΙμαΐαν (ον (τοίου ἤτον ΤΠ ΘΟΙορῖθ ὈσηρΡΘη. τη δίο (5ῖ6. σρίορ οὶ 

5160}. Δ 6} ἴῃ ἀν ΤΠ] ΠΤ οἷν ἀν Βουῖο 6), ἀπ. ἢ} ΒΟΒΟΠ π]κηρ' τ ἀ16 οἱ σοηί- 

ΤΙ θη α δέου ουβο ΘΙ ΠπΠΡΘη Ζὰὶ θΘ ΒΘ ΠΡ Θ ἢ, Ὑγ 6 ΠΠ Τη8 1 ΠΟ ἢ ἴῃ (61 ΕΓ ΠΟΘΙ ο᾽ Δ ἢ 

(5. ΘΟΠ ΟΙΚΒᾺ] ἀὁ5. ΔΠΕΑΧΑΡΌΡΕΒ, 661 Θοηηθ ἀπ ΜΟΠα 8415 ΟἹ ποπο ]αΡ θη 

Βοζοίομποῦ ἀπα ἀαηηϊῦ ᾿ῃτ (Ο Π1| 0 Π]κ οὶ σο]θαοηοθῦ παΐίο, Εἰ ἀοΙκϑι ἢ. ἀπ θη 

ΜοΙΚαρΊα θ θη. Πα τ6 Π ΘΠ Π]Θη ὑγΟ]]θη. ΑΡῸΡ ΔΡΟΙ]Οάονοβ δρούν τ ΠΠΟ5, ΖΘ ΠΟ 5 

ΓΘ ΠΡ}, Βοποῖηῦ ἴῃ ἄον Ταῦ α16 ΤΠΠΚ]ΔΡ]οῖῦ μα θθὴ Ὀοβοιτρο. σὰ ἡνΟ]]θη. 

» ΕἸΠῖρΘ. ἈΡΟΓ., 50. Ρογομθοῦ Ῥ] ΠΟ θη ΚΟ]. Θ, 33, »Ὀοπαπρύθη, τηδῃ 

ἀὔτγἐδ. οἷο πἰομῦ απ ἀοηβοῖθθη ΑΡβίαπα (ταῖς ϑόπηθ ππᾷ Νοπα) ΘΠ ΠΟ ἢ 

56 ἢ νουβίθ! θη, τγὰβ ΤΓΘῚΠ1Ὸ). οἱ θη Δπάθυθη, ἄθη χὰ Θίθυπμοη. οὐ ΠΟΘ Π 6 

ΜΙ ηΒομ θη", τηδρ]ο}) ἰδὲ. θοπη, τνῖθ ΑΡΟΠΠΟάον βαρ, νυν ὔγαθη οἷθ ἀπ νῸΡ 

ἄον ΝΑΟΠΡΑΥ ΟΠ ἐν Ἰκοῖπθ ΕᾺσο μῦς. ΠᾺΡ ἡ, ᾿ἰπ]θὴὴ ον πἰηχαςρί, 5᾽6. πη βύθῃ 

νγοῖῦ οητίοσηθ. ὈΪΟΙθοη. νὸὰ ἀθπ οὶ ἀπ5. ἄϊθ Κοίιηθ ἄου πη βίθ τη ἀπ 

απ ομταηρ [οἴ πάθη (ΤΠ 586} 16). δηλ 516. πἰομῦ ἴῃ ἰπηΐρο Βου μι ρ; 

τηΐϊῦ ἀἰθϑοη οογαΐοη ἀπ ἀλάαγοῃ ἴῃ ὈοΖιιρ δα ἴῃρὸ {Πηχουβιιθανκοῖῦ ΠΙη- 

ἀουαηρθη ΟΡ ΓΠσθη. [θη τηδῃ πη 516 νγοῖῦ θηςίθυπῦ Πα] θη νοὴ ἤθη σθρθη- 

ΒΘ Ι{1ρ᾽ οἰ νυ Κοπάθη ΠΙΠπ θΡιη ρθη. « 1)}16 Ἰτοηβθαπθηΐθ ΑΒ] παπρ' (οι ΓΠθονίο, 

γγ6 1 6}16. αἴ οδυγπηρδιίον (Ρ]αίομβ. δρατοὶ θεοί) τηϊῦ ἄρῃ οἰ ρθη  Π] 6] 6 η αδιίοιπ 

γουπηθηρῦ, τηϑοΠῦ ἀθὴὴ ΑΡΟΠΟοσοΒ 8116 Προ. Ὑ ἅμ Πσοηα Ρ] ΠΟ οχη 56] να ύ, 

πᾶ 5ἰο Ποηηοίνίος ΠἸοι, θη τδποΡνῦ τηἰϊῦ ΝΥ ἈΠ β ΘΙ ΠΟ] ῖῦ 415 Ν οὺ- 

ἔἌ55ον (6 {Ποὺ 46 πὶ δον ου Ζιρ ΒΟ ΠῚ ΘΘπθη ΞΟΠ ΣΙ 1)6 βογηδίδι5. ουκαπηῦ 

Παῦ, βϑίηθιη [6 νου ΑΡΟ]]Οοσ, τνῖθ Δ 60}} βοηβῦ, πη Ἰηρὺ Δ Πρ ΒΟ] Οββθη, ἰπ- 

ἀοὴ οΡ' ἄθῃ {Πηϑυβοῃθα ἀον δέοι νοὴ θη αἰσθητά, ἃ. ἢ. οἰπϑιβοῖίβ. νῸΠ 

Ἃοη (ἀδδύϊμηθη, ἀ16 τοῦ ΠΡῸΣ ὑθῚ] νυ οῖβθη λεπτομέρεια (ν 9}. οὶ]. 17) απὰ ΠΤ ΘῚ 

Ιδηρθη Γι ΘΡοηβάδιθν Ἰκοῖηθ Οδύον. βοὶη Ἰῦππθῃ, πη θυβοὶβ νῸπ 6η βίθρθς- 

ΠΟ θη ΓΘ νγθβοι, ἀθύθη ΚαγΖ6 ΤΠ, θοπβζοῖῦ παιάν! ον αἴθ Ν᾽ ΘΡρ] οἰ σμιιηρ᾽ τϊῦ 

ἄθη (ἀδίϊουη. νὸὺπ νου] ΓΟ. διι55ο  ] 1680, ἐδϑίβίθἷ. 

ι Ἢ, ἢ. ἴθ δίϊον. ΠΕ τππβ οἷα πϑαίΐναϊοῦ Απβάνποκ (οἶννα τὰ θεῖα οώματα) γΘΘΘ 

2. 30 {᾿Ξ νογαυδοορδηρθη βεΐῃ. 

3. Μεΐπθ Ηουβίθιαπρ ἀϊοβον Ζ6 116. Ῥδυιπὶ ἁαΐ ΚΟΙ. 8, 40; κατίωικ]ειωμένων, νγὰβ διοοίϊζ 

γονβ Πρ ί, ἰδὲ βοπδί πἰομς παοηρουνίθβθα ππᾷ σἷδὲ Κοίπθπ τθομίθη ϑἴημ. 

8. φοβεῖσθαι γειτονειίαν, ζΖιαπὶ ΤῸ] πδοῖ Ν, βομοίης παι ἀπὲ Θἴππ πΔΟΡ ράΒΒΟ πο ἃ]5 

ἀὰ5. νοῦ ῬΒΠΙρρβοι (Πορηη. 51. 586) νου ροβο !ασθπθ φοβεῖσθαί γ᾽ εἰ τίθεμεν ὃ. Κ 6]. Μοίγοᾶον 

Χο]. 3.7 (Κουνίο, ἃ. ἃ. Ὁ. 5. 579) ἐμοὶ μὲν γὰρ τὸ γειτνιῶν τινι κακῶι φαίνεται φευκτόν. 

1 ῬᾺρΡ. τοῦ5 ΚΟ]. 4 (ϑ οουῦ ὅν. Πότο. 249) τὸ θεῖον τῇ τοιαύτῃ π]αραλλαγῆι παραλλάξει 

τῶν αἰοϑθητῶν ἐνο[τ]ήτίων τ]ῶν μζὲν εἰς] τὸν α[Πῶ[να] διαμενουοῶν τε καὶ ἀϊλλαττομένων, τῶν 
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Απποὶν [πποῦθζ ροῦν χὰ ΟἾΘΘΟΙ 5 ΓΘ ΠΡΌΓΘ. ΘΟ α]ο.. ΘΠ ΘΓ ϊγοι ἀἶὸ 

[,6 1] 1ο κοῖς ἀθν (ἀδέίου. βῖο ἢ). 50. ἀπβϑρυομν (Δ 1.48): 

ἐογμὶς οηἶγγε πμαΐμινα αἰριγν ἰοη χει γοηϊοία 

πη δίδηδ αὖ ποδί αγεϊηεῖ οἷα γπρηίε υἱσζέμ)": 

Ταοίο ηὐΐ πον φηοῦ αἱΐ, οορέϊη σον αἰοὐοί. 

απ Βομ οι ΒΟΒ ΠΟΙ] 1Ὸ ἢ. ἀπο ΡΠ] Οάοαη. ἃ θου οἰ ἢζιιβίπησηθη. (δ᾽ ποι ί 

πὰ θη Ἰοΐχίθη Ὀθου θη θη ϑαΐζ ἰπῚ οἰθθηθη Ναηθη νουθυϊηρὺ (δεῖ), 50ι- 

Ἃογη ὅπ} Ζαυβιρι Χο]. Θ, 42: » 766} ῈἈ}15. ννἤσθ 65. ΠΡ ΠΊΘ 56 η, 516 πο μῦ δα 

ἀἰϑιηβοΊθθη ΑΡδίαπ ΘΟ ΠΊΘ ΠΟ ὙΠΟ ἢ. στηϊῦ θη σουνουάίθηθη ἀπ χΖουδι νυ θα ΓΘη 

(ἰρα  βομθιι Π᾽ηρ6η), 50. ὑνῖθ νὰ ἀἃ5 ΘΡΘη ἀνθ οοὺ ΠΆθΘπ, νογΖιιβίθ! θη, τηδ} 

5016. ν θη ἢν ἀπ ἢ} πὸ ππίβίθ ηρ' ατι5. σου ίββθη ὈΘβοηάθνθη Ε]οπιθηΐθη 

ἩΠΠΟΒΙΏΘΗ. « 

[)ὰ. αἴθ Ααβπα τη Θβίθ απο (θυ Πδοηβίθη. σϑυ! θη Δ θβθη ἁὰ 6 Ρὸ- 

ΒΟΠῸΘΤΘη. ΟΠ (61 ΤΠ] ΘΉΒΟΒ]Π ΟΠ θη. πη ἰρ Ἰβοῆθη. ἀυν οἰ οπομ θη. ἐςΠ ΟΡ β θη 

Βοϑομα ποῖ τἤσου ἰκοηδιιπἰνθη ΕἸοιηθηΐο θαι. κὸ θοϊοηΐ οὐ ἴθι Ζ πὶ 

ΞΟΠ] πο. οἰ ητηἃ] ἀἴδβο ἰδιότης. τπὴ ἀαγᾶτια ἴἢ οἰ ΠΘΠῚ ππρουν ὅΠ] 160} ΒΟ ΠΡΟ 

ΓΡοσσαπρ 16 Ὑ Θτθ στη Πἴοβου ΠΟΠΘσΘη Θβθη Ζὶὶ οὐ Πἄτοπ ([0]. 10. 26{: 

»Ατπι5 θη νόγορῦν ἢ Πηΐοη αὐ πάθη ἰδῦ 65. πἰομῦ ἡπι τἱ ἢ τῖρ᾽, ἢ. ἀἴθβθη Δ  Θβθὴ 

[ΟΠ Π16 Δ ΟΡ ἢσιιηρ᾽ Ζιὶ ννϑῖΠ θη. ΟΠ ΘΙ 5ῖ6. νϑυ θη. δἷο ΒΟΡᾺΤ Τ6Π1 85 

416 νῸΠ τιηὴ5 56] 5ὺ φΌ ΒΟ ἴθηθη Ασίθη ππὰ α16 τηοάθγπθη (ἀδιίίου ἢ ἀθπη 1656 

νου καρ δη ἴθ ἢ πλϊύ ἤθη Πίηροη, αἴθ 1ΟΡ] ΟΠ Δ Θυθσπιηρ' νυ ρα] 5᾽η. 16}6 

ἀθ 6. πἰοῃῦ ἴῃ ΟἹ οί που Δ οἶδα ΨΥ ΊΘ ἀλη αν πγἤγθη πνῖτ. υθηη (6 ̓ Ν᾽ ΘΙ ἔμ 550. 

πἰομὺ αἴθ ψυνοϊ θυ ρθη ΥΥ ὄγίοι: ταῦτα. τὰ μὲν, τὰ δὲ φοθγδαοῃῦ, Βοπογῃ 510} 

Θἔνγαβ. θα ΠΟ ΟΠ 6. ἁιιβοοανοκὺ Πδιτ6] ΝΌΘΟΙ ἄθιη Ζι5α πη ΘΠ Πα ΠΡ6. απ ΟἹ’ 

πὰ’ ΓΟ] ΘΠ 65 τηθίηθη. δίδη πλι| 416 ΕΥΒΟΠοί τη ρθη ογ (δϑυϊγηοῦςον ΞΌΠΠ6. 

ΟΠ τιϑνῦ. νη θη ΤΟῖηθη ἀπ πἰοῃῦ ἀπο αἴθ να θηπὅ 6. νϑυιηγοϊπἰ σΐθη 

(ἀδίξονη Π Ιτος ἀπ ΞοΙοπο ροηποη. ΘᾺ} Πα πλὰῃ ἀπ ἢ οἷπ Ποῦ, αἴ βθη 

(ἀδύξουρθβία! 6. πη 5... Ὑ ΟΡ ἤσηρ' σι ὈΘΖοαροι, πη6] 6 ΘηΓἈ}15. ον 415 ἄθῃ 

ΚΚααβιθυιβιηθη τη θη χιι (ἀδέίουπ οὐ ΠΟΘ πο. Δίθηβομθη. [)οὸππ (ον Κιϊ 

νὴ ΠοΟΙΙοβ. ὑπαὶ ἥο]θπθ ἰδὺ βίθίβ τηϊῷ ἄθηὶ (οι δι 4116 ΕᾺΠ]16 ον Ν ΡΤ Πρ' 

νΥ ρα σοι. ΟἸ τ Ιβομοη (ἀου Ποῖ θη. νου θαπάθη ὑγοράθη. ὐγᾶθ νὴ 6 ΠΟΌΘη 

(ἀδύξοση πἰοπὺ οἾ]ῦ. 

[δ᾽ ὀλιγοχρονίων. Δπίαπο πᾶ πᾶς οὐσάμπχίς ΡΠ ρρβοη. Πογτι. 51. σ88. ἄθπὶ 5ἴηπθ πᾶο] 

σον νἱομίῖσ, [)6ν ΤΠ ογρβο θα (παραλλαγή) βομοίηξ τηΐν ἀροῦ νὸπ ἴππὰ πἰομί τἱομσ Ρὸ- 

βίπητηΐ, 4 ἴσο νοΐ βοίποι Δυΐίαβθαμο θα ἕν καὶ ταὐτὸν ΡΥΪΠ ΙΡΙ61} ἃ ὈννοῖοΠ 6. 

Ρλιϊ.-λὲξέ. Αὖλ. 1910. Νν. 6. δ 

ΚοΙ]. 10 



4 ΠΙΈμ5: 

γγ 1 νυ βίο θη 16 χί, πνᾶσιιι οοσδ ὁ αἴθ Καὶ αἰαβ ΒΘ. ἴπ ν ΟΡ ΠΟΡΡΌΠΘΙ- 

ἄθῃ. 50. ρΌΠἸΒΒΘΉΓΠ 10}. ΘΟ θΘ ἢ. ϑοηπο τιηἀ ΜΙοπ οὐυνἅ πηῦ τνασράθῃ (8, 40. 9. 35) 

ὉΠῸ ΘΥΙ ΠΟΙ τη 5. (161 πη ου]αν σα! ρθη ἢ Πρ θα, αἴ ῬΗΠ]ΠΟάΘπη ἄθιὴ ΞΟΠ] τι556 

ἄδ5. δυβίοῃη. ΒιθΠο5. ἀἴθβοβ ΝΥ οα]τοβ οἰηροίρυ Ππαῦ. ΕῪ σοηῦ (ἃ φόρθη αἷθ 

τ] ΟΠ ΤΟ βοὴ Βοϑίο θη ρ θη. (6ν (ἠἸβα ΠΟΙ Ι05. ΘΠ τη8η 516}}. πη 61- 

ἴηπουῖ, ἀα!ὃ ΒΘ] ἄθη ϑρίθ!οι. αἷθ Απιριβίια πᾶ ἢ ἦ6ν Κοπβοϊο ναῖον. (ἶβασβ 

ΘᾺ}, οἷ Κομγοῦ βίο Γαρο Ἰθιοῃ τοί πἀπα ἀἃ5 ΝΟΙΚ ἀδιῖη οἴη Ζ6Ι θη 

ον ν᾽ ουδίοσπιπρ' 465 Εὐτηουϑίθῃ δου Ὁ] οἰκί", 5ὸ ἀν νὴ] νουπηπίοί ννογάρθῃ, 

(1 ἀν ΤΡΙΚι ΘΟ. ἅτ} Ἰλῖθι 56 ᾽Π 6 ΡΟ Ἰοσοη ἄθη (ἀθδίηπηρ ΔΌΒαΓΌΟΙ 

νΘ.] 16 θη. Παῦ. τνῖ6 πο Ππαηάονῦ {4 ῃτὸ ορᾶξζου. (ον ΠΙΘΠἴοσ ον ῬΠ ΔΒ] 1ὰ 

56 Π6 1 ΕΠ αΠρ᾽ σΘΡΘη (δὴ {ΠΟΥ ΒΟ ΠΘ ἢ. ἴῃ θη ου  Γςουΐθη Ν Θύβθη Τμι{ἴ 

τηδοηῖα (ὙἼ 4571}: 

οί αν οΣ. ΣΙ) ΟΣ) {ποίη  οἰυα αἰἶρον, 

Πιεδηεἱγεϊδηις. Λα. ΠΟ δ μο ΟΠ οἱ αδία. 

ἠηψηο «ἴον η} ἐφ} ] 15 ἡ Οὐ! ἰὐολμα ΡΜ} )"αΣ. 

01. ΒΔ ηῖθθο ἶδαιθ νασάθη ἰπ Ὁ]οΘ. 65. Καἰαϑίθυ!βηλτβ τηϊὺ ΘΙ ΘΠ] 

ϑύθυη. δὰ ἄθιὴ ΘΟΠοΙΓ6] νουβθῆθη. Δ ]Θ 65. βοῃοίηΐ, Παὺ δίθοῃ (ον Προιροβί 

ΡΙΠοάθιη ἄθρουν ἀἴο56. βοῦν] Ηυ]άϊριηρ [ἂν θη ΚοΟΠβο κυ ουίθη Οἶδα ἢ ἢ 

τηΪ 46 οοὕνρου τὐῖθ 6. ἴθ. ΡΟ] Ἰ5Ο ἤθη. δα θνθοο]η (65. Δπίομϊπιβ. [)6. 

1οὐχζίε Αὐβϑαάνιοῖς αἴοβο5. Κρ [615 τοὺς νέους θεούς ᾿ϑιὺ ΡΟ α16 ΘΠ ΘηΖ 

Κοίπθη ζν Ὁ] δα Ἰτουσηθη. {{π| 50. ΘΙ ΚΘ υνουῖου ἰδ ὁ5, νῖθ σ5 6 ἢ 616 

ΘΠ Δ] ρ 6) ΕΤθιιη 6. 65. ΘΡ κα  οἴβοποι. Βαπ 65. Ν ΟΡΟῚ ἀπ Ἠονὰζ αἴ6 πιο- 

ἀουηοη (ἀούίου. Ζιι νοι Ποη. Θο]ορηῦ Πάθ θη. 

16 ΚΚοσομὶβ [Χο]. το, 6 ἰτοπηῦ ἀἴθβοθ ΤορΡοβ. Τ]ερὶ οἰκητηρίου ϑεῶν ἃ} 

νὴ 461 {Ο]ροη θη Τ]ερὶ κινήσεως θεῶν. (δ᾽ Ζὶ Αηΐδηρ᾽ 5100} οἹαϊί. οηὐν ἸοἸοὶῦ 

(ἴοϊ. το, 68): »1δει ἄϊδ Βαννθριιηρ' 46ι (αὔξοι τη τηδὴ ππιη ΤῸ] Θ η4165 510 ἢ 

]1ὰ1 το ῃθη. ΕἸηοβίθι]α ἀν Ὲ τὰ πϊ ο΄ τηθίπθη, δ Πβίθη ΟΠ 5. ἈΠ ΟΤ65 Ζιὶ 

{πη 815 ἀπμο}} αἴθ ππϑ πη Π 6 ἢ θ πη Πα] Θ ἢ. ΠΤ] ΠΟ νυ 8 46 1η 6 δἰθῖβ 5160} τὴ Ἰζροῖβο 

Ζζιι ἀνομοη; Οἰθη ὙΚῸῚ 56ῖη ρΆΠΖῈ5. [6 θη. 5160 ἢ ΠΟΙ] 6]η τηιϊὃ. ΚΆΠΠ 

πἰοῃῦ οἹοΚ  . ἢ). Ποῖ βθθη. πα θιβοῖίβ ἀδΡ πλ 516. 516}: ἀπο} πἰοῃΐ πηθοννγορὶ 

ἀΘηκοη: ἀθηῃ οἷ 50] 065 δ δβθη Κϑηπ πἰ ἢ Τη6 0 415 ΓΘ θυ θβθη οίνδοῃζοί 

τ ΘΙΘμο. «461. α. Βογί. Αἰαα. ἃ. ὙΥὲ85. τοῖϑ. Νῖι. 7. ὅ. τοὸς ννὸ Ζ. 3 βίαι 465. ΑΒ Ἀββιποϑ- 

προ 44. ννῖθ ἅτ ἄθιη ὥς οο ΠαΡροοσίθη βίοῃ θροῖῖ. 43. Ζὰ ἰθβθῃ ἰβί. 

5 ὅποι. (δο5. 88. ῬΡΟΡΟΡ, οὐ ΟΠ ἤλβ ὈΘρΊου σ᾽ ἀπ 4. 6. 59 αὐ μαΐο" Τααί᾽ο γητγαἔτιν" 

(αρϑαν αὖ αξέγο. 
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νουάθη. ΖαρΊοΙοΙ ΓΑΠῚ ἀπ ἢ ἀ5. ἀηρΘη Θ ἢ 6. ΓΘ θ6η ἐν αἴ (ἀδτίον. ἴῃ ππα 

γα χουν οἰ (7)... .« 

16. ἴῃ νου ουρ πο πάθη ἈΡΡΘΙΘμητο Ν᾽ οὐβίθ! πη ρ, ἀαδ ἀἴὸ (τὐτίτον οὶ 

(ον ΝΥ ΙΡθ Ιου ριιηρ οι (ἀδβίϊσπθ ἱρροπ δῖπθ ἰ0116 ΒΡ! θη, τνῖνα ἴῃ ἀἴΘβθὴῚ 

Καρίῦθι 415. ἀθβιι ουννίθβθη. ϑοῃοπ Ατιβίοίθιοβ πατίθ αἴθ Ρ]ατοηῖβο ο ΥΥ εἰ ι- 

56 ΘΙ ηΓΠθοσῖθ πϊύ εἰθι βαυκαβιβοποη ΥΥ οπάπιπρ νοοῖ δ ὁ5 χίοῃ χαχοῖκ- 

σουνίθδοη . 16 Ξομουζο ον ΕρΙΚασθον θοὸν θη γΟ ν)είνια, αὐτίομα, οἰ ς 

ἰδμς Κοπηΐῦ πᾶ ἅϊ5. ΟἸοονοῦ. π4 αἴ16 Θτοῖκου" δἰ τϊῦ ἰπσθ νου πα - 

Βοραθίθη (ἀοβυτηρϑύουη ἴῃς (6 56] θη Ν᾽ ΟΡ ἀπ] Πη18. νὴ ΡΠ] ὁπ. τη 461} 

(ἀδρθηβαΐζο ἀπ ουνορίον (ἀοίζον. πηθίηΐ, ἰδ πἰοῃῦ ἁηροάοθιξζοῖ. ΝΟΠΟΡΠαΠΟΣ 

Ἰορὺ ἱΠππὴ Ζιὶ ἔδυ τπηκἰ 461 πον οί θουνθροπάο (ἰοῦ 65. Αὐϊβίοίθ!οβ. ν]6]- 

[θοῦ ποῦ ἔθιηθ 1". 

Νπη ΘΟ] ΔΉ ΘΟ. ὙΥ 1 6. νγ]θ θυ ἴῃ 6 ΒΟΠΠ 65 1 ΚΠ, ἀἀ5. ΠΙΘἢΐ 

πππι ἀασοῖρ θη ἀθ]θη Διβίαηα 65 Γοχίος, βοπάίθυ. ΔῈ 0} ἀπνορ θη βοῃοίη- 

Ῥᾶγοη Υ̓ΤΔΘΥΒΡΓ ΟΠ ΒΘΙΠΟΡ ΘΚ θάρθ Θδίζχο πηϊύ ἀ6ηῚ νόον Ἐσ 6] 10 ἢ 

χαπβοηβὲ ΠΟΙ παπρ5105. ουβοποίης. Τιο᾽άθυ {610 ἀν ΤἸΡουραπρ, ἰηάθη χυνοὶ 

ΔΘ θὴ (10. 1.4. 1.5} ἃπβρ Π 6 δἰηα. Μούνουὺ ννουθη 5011. σγᾶσαμη αἴ6 ὐύζοι 

οἶπὸ ρϑυνῖδβδο Βουνθριιηρ Πα 6. ηγϊϊββθη, ἀπ Ζιπὶ ΒΟΙΘοῈ ἀν τρα νοη 10. 16 

ἃ αἴθ Ἐπίβίθιιηρ' ον ὐὐίοι: Οὐον ον Ίββοι (ἀδίζον ἃτι5 (δὴ Τ]θηιθηΐθῃ ΠοῚ- 

ἀΠΡΘΖΟρθη. ΔΝ ἀἴδθβθη θη Κῦρρει: ΒΠΑ4Θπ θη ]δθηΐοη βοῃϑίηῦ Ζιὶ οο] ἔθη, 

νγὰβ πῃ ΚΟΙ. 10. τ6 ἢ. πὰ ο ἢ) τηθῖποι Εγοδηχιμρ'" ἀιιβροβαρὶ νυν : » 0 1656. ὈΠ- 

θη ἃι5 ἄθῃ ᾿εδβίβπαϊο' (νη διδ6 η) χα ]τοβοηθη. (Αἰοπ θη) νὸπ [ὑινὶρ κοι 

πον ἄθη Οὐ πα οβίαπα τη νογάθη πη ὈΠῸᾺΘὴ ἴπῃ (61 ΝΥ εἰβθ. τνῖθ ἀἴὸ Ῥῆδβθη 

465 Τ᾿ μος. {ἀπ ἀπβοῦο Ααροι δηἰβίθῃρθη, ππα ἀπ Ὸ ἢ ἀ1656 (Δι 1556) τυ ϑυάθῃ 

5ῖ6, ἱπάθῃ) ἴῃ ποθ τππὰ νυ] θ 6 ἀπο ΜΟΙ Θηΐθη πάτο ὑπ τῖθ ον 

ἀπᾶοσθ 5 ομ θασο πη πηϑιοῃθασο {{πβ ο θη ἡ “ἀΖι]κοτητηθη. ἴῃ 16 ἄθιη οἰη- 

1 1ὴ6 ὁδοῖο Β:. 2848 14 {᾿ 

5. Ὁ. υδΐ. ἄθογν. ἵ 8, τϑ: το, 24. 

3. οἰὙνεχῶο) γὰρ ἐκ] τῶν ἐϊπιρρεόν- των] ἀπ᾿ αἰῶνοί ο] ὕπεί οτιὶν καὶ ἔοται (ἃ. ᾿ν. ὑπέοται πὰ 6}} 

θεϊκαπηΐοπη Ξρυ ΟΠ Ὀνα πο). ὑπεῖναι ἃ15. ἀσαπαϊασο ἀθι 16 Ὀ]Π!}ῸΠθς Καὶ Ομ Ππατς ἁτι ἢ 11,12. 

ΡἈΠρρϑοπ ἃ. ἃ. Ὁ. 587 1ἰθϑὺ τὸ] γὰρ ἐ[κ] τῶν ς[ τοιχεί-ων] ἀπ᾿ αἰῶνο[ο] ὑπά[ρχο]ν καλεῖται, καθ᾽ ὃν 

τρόπον αἵ τ᾽ [ἐκἸφάςεις (9) καὶ φάσεις ἀπ᾽ αἰῶνος πο[οῦνται (9) καθ᾽ ὃν] δὲ ἐν ἄλλοις καὶ ἄλλζοις. 

ἐξὶ ἄλλωϊν] κ[αὶ ἄϊλλων τ[ῶν] γινομένων δρατῶν [ἢ καὶ] λόγωι θεωρουμένων αἰτίων ἕτερα καθ᾽ ἕκα- 
ἙὍΤῸΝ [αΠσοθητὸν [χρόνον, τὸ γεγεννημένον κτλ. καθάπερ ἡμεῖς οζὺνδ πρὸς [ὅλον] τὸν βίον. 1ὃν 
Ὀοζοίοηποῖ ἀἴοβο Ενραπζαπρ' 56] Ὀ5ὺ 415. 2. Ζ. βϑῖνν ΓΡα ΡΊ ΟΠ. 

4 αἰτιῶν υνοϊζουθν Βορν  Α5 οτοιχείων, ἐδ ἀἴθϑο αἴ ὅρατά βϑίῃ κόπηθι. ΥγῈ}. ρῖς, 

90. 1 44 (8, το [05.).. ννὸ αἰτιῶν (Ρ : αἰτίων ΒῚ νϑυτη αι οι. υἰομεῖο, ἰ5ι. Δ᾽ 8]. γεννητικά 9, 38 τπὰ 

ΠῚ 2. 



30 πα δ: 

ΖοΙπο. νὰ θά θ. ΔΙομ θη ῦθ 5 ο ἢ. ἄπαθυη, πη ἀδκ 5ὸ πίβίθ θπθ ἰδὺ 

πἰο ιν χα] ἢ πηξ δῖρ' ἴῃ ὈΘΖαρ' ἃ ουγῖρο Τ᾿ θη βάδιιθυ οἴη τη ἀἈ556 106, υνῖθ 

Ὑνἢ 615. 5ἰη ἴῃ ὈοΖαρ' ἃ πππδοι οαηΖο5 Π  θοπ᾽. σι τη 556 516 5160} 

ἅπ0}}. ἴῃ βίθίον Βανθριηρ ΟΠ Π 6. « . 

ὙΥῚΘ βύθ!ῦ 5160 αἴθ ΤΠ) ΒΓ ΘΠ] ὰηρ σι οι ἀορροιῦθη. νύ νο (ἀὐίίου- 

ΟΥ̓ ΒΟΠ ΘΙ ΠΡ ἢ ἢ Δ θη ΠᾺ ΟΠ 6 ΖΑ 6 ηΒἐ τη η θη Ζ οι ρ 556 η 465 ΕΡὶ- 

᾿ζα β ΠΟ] 5. ἀπ ῬΒΠΟΙ θα, ἀ1ὸ οθοπ ΟΠ Π 661} πα, αἴδ πῖθυ σοβοΠ] ονίο 

Ασὸ ἀον ΚοΡρου προ, 616. οἴπθη Ὀοβί πα !ρθη ΘΟ Π561 ἀοὺ ἄθη 110 ἘΠ Ἰ ῦΡ. 

(ον (δέξου. ΒΠΔοπ θη Αἰοηγα Ζιμ" Ν᾽ ΟΥδιιββοίζαηρ' ἢ. διβ ΤΟΙ ΠΟ ἢ 815. οὐχ ἕν 

καὶ ταὐτὸν κατ᾽ ἀριθμὸν φϑηδϑηηῦ ρα (10, 22), 50 ἰδύ ἀδιηϊῦ αἴθ ἴῃ 716 θη 6] 16 

ϑϑηδηηΐθ οὐβίθ Αὐὸ ΔΙΒΘΘΘΟΠ]Οββθη. Εδ ΚΠ 5100) Θ᾽ ΠῸΠ τπὸ 16 Ξοκαη- 

ἀὔτο Αὐὸῷ νορ (ἀδύίονη. Πδη6]η, ἀϊ6 ἀοδυϊπροιίον, ἀ16. ἀγχοῦ Βου Πριιη ο᾽ τη] 

ἐΡο θη. Πορίοηθη. ἴἤνο ΤΠ Ἰν 1 πὰ} 108 Ὁ πΙΟ ΠῚ ὈΘυν ἢ "θη. 5ΟΠ ΘΙ δἰπθ θΠ- 

τοΐπθη ΕἸπαάσποῖς ἅτ ἄθη (εἰσ ἄθν ΜΙθηβ θη. ΠΟΡνου τη. δίπ βᾶρο ΠΙΟΠΥ. 

ἀ18. πῖον αἴθ ΒΠΑαπρ' ἀ6ν (ἀδύξον ἴῃς ἄθη Τηὐου πη ϊοι, ἀουΐ 416 {Πλουταϊτο- 

Ιὰπρ' ἀονΡ ΒΙΠ6υ Ζχιὶ τπ5 ἴθ ΕσαρῸ βῦθμθ. [06 ηπ ὅπ 0} 16 ν᾿ ΠΟ ἤ θη (ἰοτίοι- 

Ἰοῖθϑι οηίδαβοιη. 5᾽6 ἢ}. Ζαρ τπὶ ζΖπρ' ΘΘρΘ. Ἰτοπρθηΐα ] 6 5ιοίθ, αἴθ 5ῖ6. νὸη 

ἀα!δθη. ἃ ΘΠ. Θ᾽ υ 55 0. Θη ΘΠ Π ΟΠ ον 5 οα " ἀπ σοη θη ΒΟ] ΟΠ θοβίβη- 

αἰρ π8 6} Δ]|16η ϑοϊΐθη. ὑπ ἅπ0}} Ζὶὶ Π5. ἅτι5. [96 {Ππ|ϑυβοῃ θα χυν βοῇ θη 

(οι Εἰχίβίθηζ πα ἀθν ΕΥΒΟΠ οἰ πιιηρ (δ᾽ (τοίζον. Ἰἰερὺ πὰ ἀδΡῖπ, (ἃ! 65. Ζυνοὶ 

Ὑγορο (6 Ν᾽ Θυπ {6 ] ππρ' (61 Ἰοὐχίθγθη οὶ ῦ, ἰηβοίθσι οἰπθ αἸροἸεῦθ τη ἢ ἴα Π 6 

ΕΥοπηίηῖβ 4δν πα ιν 6 ]1]6η (ἀου μεῖς ἀασοῃ {Ρουερυϊηρθη. 465. ΖΒ Πθη- 

"Δα 6 5. Ζυνβοποη Εσαθ ἀπ [π᾿ θυ Π 16 ἢ νῸη (61 ΘΘΠΘΙ6]16) (οι Θβϑυκοπηί- 

πἰβ ΘΟΒΟΒΙθθ. νῖρα, 616 δα]ςζοϑϑῖν ἃπ5. πε ἰροκῦ ἀθου!θίδνίθη. ΒΔ θυ η 516} 

Ζυβδιητηθηβοίχί. ΡῬΒΠοάθιη ἢαὺ 4150. (νν}} νυ ββθὴ πο ἢ, ἃ ἀν ΑΠΐληρ᾽ 1656} 

Του] οιιηρ νου] Θὴ ἰδ. Ὁ ΕΓ ἀρ θο ΑἸ Πἥσιιηρ' 6 Ρ6 θ06}) Πΐθν ἢ α16 

χυγοῖίο Αὐὶ νὴ (αὐ θυ θυ πο αη ρθη. αἴθ ποῦ κατ᾽ ἀριθμόν ΡΟ], θουίιοὶς- 

5 οῃτρι, οθηδι ὐν]ὸ ΟἼΘοΙῸ, ἀν ἃ μοί θη ἴθ] ]6η. ον ἢ] θη Δ 6] 16 715. νυὶὸ 

5ΘΊηθη ἀρ η6} Οοἴζα 416 παν] πα} 1 Ὁ ἀαὐ γυμεηιεν μὲ 5 δ ΟἸ 16 ἢ} ἀπι55 6] 1686} 

᾿ Τὴ ἃποῖ νυν ἀϑοιὸ οΥ̓́ΓΚΡιοις ἀπο ΑΡδίοίδοιν. αἰΐοι" τα Ζ αν οππου πσαου Αἴοιμο θ6- 

βίδα! γνΘΟΊβο!η, ᾿ἄρθ 65. ΠᾶΠ6. ο ΠΟΙ ἩΜΕΙΟ τηϊξ ῬΠΠρρδοπ ἴῃ οΟΥδ χὰ οὐσάμπζοη, ἃθοι" α5 

εαἰθέθ. καθάπερ οὐδ᾽ Ἡμεῖς ποίου. 4]. Οἷς, ἃ. τ. 1 τϑ. 40. παδιγαηὶ εἰθωγίηηε .. . πι60 δοϊϊαίο ψμα- 

ἰαπὶ πθὸ αὶ γιηιθγηι. μὖ θα μαθ το γ»ορέο)" ἢ πυϊαέοηι στερέμνια σρρεοίίαί. ζΖτ ἀΐοβθη οτερέμνια 

σοΠπόσθη 6 θη! 115. πιο} νν ἢ]. 

Ξ ΠΙῸ5 νυν πἰσπὶ που νου ρο ποθι ἰὼ ἄθὰ Βου μοι. ἰϑὲ ἀθθι ἴ ἰοῦ Ναί ἄον ὅδοθς 

ϑοίθρθη. 



Ῥηϊοιίομιος {Πϑον ἀΐα αδίο" Βιοῖ, 111 Κοί. 10 37 

Ιὰι᾽. )ῖοπο Βοβομυβηκιηρ νυῖρὰ ἀπτοὶι ΟἸφουοβ Πλαν βιὰ πρ' ἡ ἀπ αἰ ῦ τηΐμ- 

ἄον ἀσνοῖ ῬΕ]οάθπὴ5. ΕἸηροβί πα ηἶθ, ἀα|8 5Ι ΟΠ θα Τὸ νυ ππβ᾽ θασο Βο- 

βίαπα τοι! ἄἴὸ οηβυαὐῖοι (6ν (ἐδύ!ου] σου θο Ἰησθὴ ἦς, ορνθβθη. [)6ηπ αἴ 

ον οὐποῖῦ. εἰρη] 16 6 η. 1Σ]Ἰθηθΐο ὔππθη υὐἷὸ αἴθ Αἰοῃλθ πὸ λόγωι 

ϑεωρητά βίη. δ θη 150 δραταὶ αἰτίαι ῃλϊῦν  ΡΊΘ, 50. Ἰζῦπηθη ἀἴθθΘ ππ1 ΝΟΣ 

θοὴν. ΠΟΙ Ζὶὶ 16 Π 6} ἢ ἢ Ζιι]κοι 6. (ἰ. 1Δ. 516. ὉΠ θη. πΔ 6} πηθῖηο ΑἸ} βϑιιηρ' 

αἴθ πηροῖπθ (ἀαἰίαπρ ον (ἀοίίον. χυνοῖΐον Οὐάπιπρ, αἴθ ννῖθ αἴθ ὔθυμθ (61 

ἸΚαἰαβ θυ 5 η16 1}. ἃ15 νυ ἰοῦ 1 [ΡΠ Ἰ5ο θη Βοβίδη 61] 6 πη οι" νου στη ρ8- 

νυν ρ᾽ Θὐβομϑῖπθη. [16 Ππἰκοπβοατθηχ ΡΠ ΠΟ Θ5. δ ΟΡ θὴ. πὰ 6} ἄδιη Κ᾽ 01- 

Θαπρ 65. ΔΡΟΠ ον. ἀἴθβοι πἰθάθγοη (ἀοϊἐΠποῖΐθη ἔαδυ αἴθ Εχ᾽βίθηζ ἀΡΒρυΔῸἢ 

πη Πΐθι δἷθ ἀπουϊζθηηΐ, οὐ ἅν 516}. Πἴδι γΟὮ] πὰ ἅτι5. (οι ΒΘ Θι ΠΟ] ]κ οἱ τ 

ἄδν ῬοΟ]θηῖκ. δ οπ σὺ ἀἴ ἴοι: ρΟβο Π]ἀουῖ ααίθαμρ' ον 6 Πον ὙΥ̓ Θβθὴ 

᾿ἀ θη 56} ἰδὲ τηϊξ ἄθὴ (ἀοδυϊπρούίονη, 50. ἰδὲ αἴο Ν᾽ ΡΟ] ΘΙ οπιρ πλῖϊῦ 6. Ε- 

ΒΟΠοί παρ᾽ εἰοκ {0 Πῖο5. ἀὰβ ἀπ ἢ ἅτι5. ΘΙ ΠΟΘ ΤΟΙ Θ. νῸΠ ᾿ΠΠΊΘΙ θυ ΘΟ ἢΠ56]- 

ἄθιι, θοὸν πἰοἢ κατ᾽ ἀριθμὸν οἰ πο ΠΟ Ποπ Αἰοπηθι 516} χιιβαπηπηοηβοίχί, ἢ πὸ 

νυ δἰ ΐθυθβ δἰ ]θασμίθπα ἧ. 

Δυΐ ἀἴ6 Βουνθριιηρ' ἀον (ἀοδυϊσπροςζοι. οο ἢῦ δὲ Δ 0}} 6. [ϊοῖίκο 10, 25---34 

πῇ 6 οἷπ. ΒῚ βομοίηΐ, νυ Θέουῦ νουπητῖοῦ, ἀ16 ΓΠηπηδρ] ΟΠ ]κοῖῦ (ον ἐτοῖδ- 

θανγθριηρ Ἃὁὺ (ἀθβέϊσπο ΠΔΟΠ ν οἴβθη. σὰ νΌ]]6η. ΡΠ] θη ἰδύ πὰ ἀ16. Βο- 

ουθπαάπηρ (πὲο}} δηλοῖ, (θη ΤΘρΊ θη θη Ν᾽ ουη (ἰ65 νου Προ Ποηθη δα [Ζ65) 

ΚΟ]. 10, 34: »υ81} δ δ. 6} αἴ ᾿ὐχίβύθηζ 46. (ἀδύζου: Δα ΓΘ θΘη. Ἰῃ ΒΟ ΘΠ 516 

ἴσο Βευνθοιιηρ ΔΓ Π οι. [6 (5 Βαννοούθ πητ οἷπο ΕἸ οῖς Ὀ]Πἀθη απὰ 

πἰοῃῦ οἷηθ 161} 1610 ἃ ἀθη. τ πὰ Πα θυ ΟἹ] ρο πη θη Ογίθη. τη 5. Π,Θ θ νυν 656} 

δθίβ 556 106. ἀπ ποῦ νιθ]θ5. ἅΠ]16 116. « 

Ηϊον ννϑπείθί. 519. ῬΠΠΟ 6 ἢ. πὶ δίηπο ΑΡΟ]]οάοΥΞ ρΘρθ. αἴθ. ΚαθΊβθη- 

δὴ ἀπα (ξρ] 16 ἸΠσθη. Ρ] αἴ νυ ῃβοϊ θη (ἀοβ Ρηροίζου, θη. ἃ 516. νν]8 

118, 49 υπᾳ 37. τος. αν .}ν Ππαθθοιν 5ῖ ἢν ἀν πο οῖν πόθο Κα ἹἘΠῸ ι νου οῖζοι Ιάββοιι. 

ἄφη Τοχὶ ἀο5 ΕρΠΠκ αν βο] ουβ οὔὐο μὲν κατ᾽ ἀριθμὸν ὑφεοτῶτας ἦι βοίῃ (τοροπίοῖ! χὰ νου νοι. 

Βῖθμς ΡΙΆΒ ον ο σὰ ἃ. δι. [πῶ σον Ππὰϊ βοΙθδὺ Ἰὑρηκαν Ἐρ. ΠῚ τ 23. (60, 4) Ὀοπαιρίοί: θεοὶ μὲν 

γάρ εἴοιν - ἐναργὴς γὰρ αὐτῶν ἢ γνῶοιο. 16. ἐνάργεια Ὀθχίο ιν βίοι βίσθηρ σϑοιη θη. παι ἁαΐ 

αἴθ Εἰ οσυν Π"Π6] λα», ἢν ἀθηϊοῖ ἀ15ὸ. Πΐθι" πἰοπέ ἀπ αἴο λόγωι ϑεωρητοί οὐου πὶ αἴθ Τ σασπη- 

Θυβο πο πηροη. αἴθ πὰοῖ Ταῦρος ὙῚ γό ἀπο. τι" ὅγε πιογιέοϑ,, τοῦ ἐγε δθηϑη8 ἠοημσείνν, απ αἴὸ 

᾿ιδο βίθτβ πα το κῖ, ἰπβοίονη βίο. ἄον ἐνάργεία πίομῦ νν ᾿ἀουβριθοΙθη, ἐναργεῖς ᾿ιοίβοη δηηίοιι. 

βοπύονι ἃ ἴθ χυνοῖίο ΚΚαίϊορουῖο, 

2. 2. Β. ἀπὲ} 1 ς8. τοῦ ἠημη δο, ομέμβ ὀσθύτα γασῖο ρμοἰϊαγιέμν απ ηιί. 

5. ἀρ, 10. π[ροο]γινομένων δρατῶν καὶ λόγωι θεωρουμένων αἰτιῶν. [)165. κάπαιις ἀπο} νύ θαι 

᾿πτι ἢ ΤΙΝ] γινομένων [168[. πἰοϊ νῸ}] νανπαθ.. Ὀοαδαίΐοι, υνίο ῬΗΠΙρΡβοι Αι. 587. ἀρονυβοίχί, 

Σ ΊΘΠ6. οὔθ ὥ. γχ, 



ΚΟΙ. 11 

38 ΘΕ 15: 

οἷ ἴῃ θη ἀΠρΘΙ απ οηθη ΠΕΡ. 5ῖο ἢ. τοὶ ν υΡΓον Δ ἢ ΘΡΘπ65. ΞΘΠΠ τ ἄθῃ 

γν ΟΠ] θη ΠΙμτηο᾽ββίατοποη Τροσηθ 5ἰοῖο οἰ π  Πθη, ο ΘΓ ΠΡ θη δἷθ ἢ τ 

Εϊη μοι. 516 θοδίθμοη ποῦ τηθὴν ]οΙβ ἐκ τῶν αὐτῶν, νγἱὶθ αἴθ δομύθηῃ [ηἴθϑυ- 

μλτιΠ ]α]ο τον, 5οη 61 ΔΌΟἢ ἐξ ἑτέρων, ἱπθμι 5'θ θη ΑὐΠῸΡ ον Βίοσπο, 

416. δῖα. θουΐσοη, δὐιβίδαβομθη. 80. ἔθ ηγὺ οὐ 10, 38 ουῦ: ν᾽ ΑΡον ἄοὺ αοἱΐ 

ἀἴοβον Καϊθρουῖα (ὃ τοιοῦτος θεό) ὑνϑοῃβοι ἴῃ ἄδν ΘΟ τ ΌΘηθη ὙΥ οἶσθ, ὅἃ 

ΘΙ ἅτ5. ἀΠθη ἰδ ποθ πιἰοϊοθη Βοϑίθπμοπ 00. ἀπ δὴ ἐροιη θη ἐθι Π ]ττηΐ. 

᾿πεου. οἱ 50. ἴῃ (6. δι] Δ ΠΟ Ὁ]ΡΘηοὴ. ΖΘ τ Ὀ5οΠἸ θη. ἴδ. ΘΡ ΖΘ ρΘ Πα 6 

δίοο ον νι. [6 Αὐβάσγιοϊις ἐκ τῶν αὐτῶν ουὐνεοτηκώς ((θρϑηβαίζ ἑτέρων) 

νυν ἄγο ἀπν ουβ β Π Π16}}. νυ θη νυ ἷσ ποῦ 16 ΟΡ θη θυ κᾶν Πορροὶαπρ' ἀδυ (ἀδίξον 

ὅτὲ μὲν ἐκ τῶν αὐτῶν (ἀδρϑηβαῖζ ἐκ τῶν δμοίων) Κθῆπθη Θ ]ουηῦ Παῤίοπ᾽. 

Πῖθβο τηϊῦ οὐ μὴν ἀλλὰ οἰηροίθιτοίθ Επύίρθροπιηρ ὔπηξθ τνῖθ οἷπθ Βε- 

᾿Ἰυβεοιιηρ ἀον αἴ Βοννοραηρ (Ὁ (ἀοϑεϊ προ ον ἃν οἰβοπάθη Πθουῖθ νὴ 

10. 35--38 δυββθῃοπ. αρθρθη βύγοιτοῦ πἰοῃῦ πὰ 11]. 6, το ἀ1656 ἑνότητες 

τού ἀ61 τη η ΡΟ ] μά θη. σι Ο ΘΠ οῖῦ τὸ ΒΆΠΠ ἀπ ΠΙΊΤΠ16] εὐόδως ν ]] θη θη, 

ΒΟ] Θ᾽. ὅπι6] αἴ [ΟἸροπάς Ενοντουαηρ' 11. 7. [6ἢ ουκοπηθ ἅπ60}} Πῖθι" τυ ΊΘ 6. 

ἀἀ5. πη κίατο ΟΠ νη Κοὴ ἀ65. ῬΒΙΠ]οά οι, δ᾽ ἃτι5 πδδροκῦ νὸν ἄθιη »ἀἀτίθη- 

ΤΥΤΆΠΏΘΗ « ποῦ τναϑύ. ἀθα } οχοι: βοίηθ ΟρΡουπηἰβίῖβοηθ Απβοπαππηρ ΘΘΡΘῚ 

{πη ΖΡ Θε]θηρ σὰ Ὀνΐηρθη. 5Οπ θη. 516 ἀΠΒΟΠΑΡΓ ἰανίθροπα ἀπγοῃ αἰ6 

ΚΙιρρθι. (ον ποίθροάοχθη ΟΠ] θ᾽ ππιπρθὴ. Πἰπ ατο ἢ Ζὰ Ὀαρβίθυ θα. δαοῃῦ. 

Πθππ πιϊύ ΔΡΟΠΟάοΥ5 (ἀδίζοση. αἴθ νὸν 6 Βανι ῃσιπρ' 65. Εσθιη θη 

ἈΠΡΒΌΠΟΙ ΓΟυ Πρ ]] θη υνθυάρῃ, ᾿ξ |δὺ 510} ΒΟ] ἢ θυ σ5. πιο νϑυθίπθη, νὰ 

νῖ ΠΙΘῚ πὰ ἴῃ Ιζ0]. 11. 2 {Ὁ Ἰοβθη: »1}5 οιθύ πϑι! 0 16. οἴπθη Ὀδβεπημηΐθη 

Οὐΐ, ἄθὴ αἴθ ΕἸοιηθηΐα ἴῃ Εψίρικοῖῦ πίῃς νϑυϊαββοι εσίθη. ΑΡΘΡ 65. ἰδὲ 

πδὐσ! ἢ, ἀα ῬΑ] αἴθδο (ἀδύτου). θᾶ] 16π6 ἈΡΘ 56 ]η 1 ἂμ θη ΘΙ ΖΘ] ΠῚ 

τη αἴθβοιη ΟΥίο ΟΠ πα ΠΟ ἤθη ΞΘ] ]Θη. ΘΠ πο. 50 ἀδ Δπ6 ἢ} α16 δτ5 ἀἰθβθ 

ΘἰηΖθίπθη (ΒἸοιηθηΐθη Ὁ) Ὀοδίθμθπάθη ΕΪΠΠοΙθη. ἰοἰομΐ ὈΘυυ ΘΘΊ ἢ ρϑαδοῃΐ 

γΘθη. Κὔπηθη. [6 Πηἢ ὅῖ0} (6ν [Ππηβίαη, αἀδ|} 516. ἰκθίη τηδϑδῖνοβ (ἀθρα 

Οὐδ ΔΠ 616. ΒΟ ν ΟΡ θυ ΘΟ] ΟΠ6 “ΓΘΙ]6. ἃ15 ]πιϑυ]ᾶρὸ Βα θθη, πἰπάθυῦ δἰθ πιθοῦ 

Δ (ον Ογβυ οι πάθυιηρ: ημουβοῖία ἀἀγ τηδπ ἀ06 1 ἃ 6 ἢ πἰοῃῦ ρ]λι θη, 5ῖ6 

᾿ 16 Πμοϑανγί νὴ το, 40. τις 1 θεῖ ΡμΠίρρβοι ἃ. ἃ. Ὁ. 587 ὅςτις ἐκ τῶν αὐτῶν ουνεοτηκὼς 

μεταλαμβάνει τῶν ἑτέρων α[Ὑ]το ὃ φ]ύσεωϊν] ἱκοιηπηῦ ἴθ ἀθι ϑλομθ ἀπ  ἀάββοιθο Βίπαιβ. [)ὰ ἐπὶ 

τοῖς χρόνοις ννομὶ ἴολις σταϊὶ τῶν γεννητικῶν νοῦθαπάθη ἡνορᾶθη Καπη » πο ἤθη Ζοϊίθη αι 

ὀνζοαροπάθῃ Κυδίϊος (50 ῬΕΠΙρΡρβομ), παρ ἴοἢ ἄθη Ζιβαῖζ νὰ ἑξῆς {{π ποίσ σϑμαϊῖθπ. ΑἸρθν 

αἴθ. νοϊηζαησθη 5ἰπα 4116 τθομῦ ἀπβίομον. 

2. 80 ἔδδὲ αἴθ βομυνίθυϊσθ 566 ΡΠ ρρβοι ἃ. ἃ. Ὁ. 
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ὈΠΟΌΘη. ἀατοπαιβ ἴθ Καθ. Δ {ΡΟ ΊΠ1ΟΙ σὴϊῦ ἀΠΒΘΙΘ πηλδδίνοη ᾿Κῦνθ 6. 

υγθη, ΘΠ υγὶν οἷπὸ πἰοἢΐ τηλδδῖνο {Πητου]ὰρο Ὠβ θη, τ νου τα] 6 

ΠΟΘΙ θουνθοθη ἰτῦππρη: θϑὶ θη οἰ που οἰ βι υ θη. 06: ἀἀτ πηδ ΠΟΙ ὐ θη θη 

(ἀφ! οἷη Ηἰϊπθυηὶβ Ὀθβίθ 6). « 

θῖοθο ΒΟΙΠ] ἀοναπρ' {ὐΠΠ ῚῸ {ἀν αἴθ (ἰϑυση ροτζοι, πδΠγ ἢ 110 }ν {{π| 416 ΞΟΠ Π6. 

αἴθ ἴἤσοη Υορ ἀυσοῃ αἴθ 12 Π θυ ΠΠ ἰθὺ αἰ πλῦ. ὑγῸ}}} Ζιι, ἈΡΘῚ τγὰβ Πᾶΐ 

αἴθ Ρορυ ᾶνο ΑἸ αββιιηρ' τϊῦ θη βίσοηρθη Β1]16 465. μακάριον καὶ ἄφθαρτον 

χὰ {πη 6 πο βο ποιοῦ δ᾽ 0. ἀἴοβον ΘΡΙΪΓασοίβοιο ἀδδυϊ μηροῖς, ΠΟΥ νη 

οἴηθι ϑιαϊίοι 65. ΕἸ ΠΠη 615. Ζὰ}" ἀπ] ΘυΘη. ΟἸΪδ, νὸπ ἀ6πὴ 99] ΟΠ ΒΟ 61) αὐ ογ) 5, 

τοὐοιδιϊὶς εἰειι5  ὙΥ̓ῖΘ Κοπημηῦ ἀἴθϑον ον  ΘΡΊ]Ίο] 6. οὐδ ἃτι5. βθίη θη ΠῚ θυ {16 ἢ 

Πορδιβ ἀπα 6 ΘΙ Ποὺ 510}. ἀἢ ἀὁν ΠΙῸΙἸπατ θη. ἀν ΛΝ Ὁ. τνῖθ αἴ16 ἘΡΙΪΚασθου 

βοπδὺ δροίζθη ἢ 1) ον 'Γοχὺ Ρ]Π]Ο Θμ5. ἰοῦ. την θυβο νῦ ἀπ 1 Ἰκ  η]Ὸ5 

ΡΠ] θη δύ. υνῆῖσλο 65. νόγ Πρ, Π πὶ νΘρῸη αἴθβθι πη 5] ΟΠ ΘΡο Πα] τπηρ Ν οΥ- 

νυν δ χὰ πὰ θη. Νὰ αἴ Ἠδιρίταρθ, ὁ [ἀν 16 1ὑχιβίθηζ βο] δύ οὐ θυ 

τ ἔν αἰ νόμοις ον Μθηβομθη εἴθϑο ΒΟΒΙΠ Δουιηρ τηδδρΘ θΘ μα] δοίη 50]], 

βοποίηῦ, ἀασοῃ αἴδ τη ἢν 66. θἰοπιηρ 65 νοεῖσθαι 11. 7. 14 ἰπ ]Ἰοίζίθγοη 

Βίηηθ. Θηβο Θά θη. Ζὶ ἡ Γάθη. 

Αὐῇ αἴοδοπ Ῥαμηϊκύ στ! ῬὨΙ]Ο 6 1. ἅτ} ἴῃ (651 Ἰοῖάον ἀπ. ἢ αἴθ Τοῖτο 

11. 1.4. -τοῦ7 πα πνο Π5 160 010 συν ἀθηθη Ζιβα Π] Θ Πδ 9 ὙΥ̓ουῦ, οοϊοοῦ ΠΆΡΘη. 

ΙΧΟΙ. 11,18: »θδπηη τυ ὕν 6 αἴθ 11 ΟΠ ουβοΠοἰ ππιηρ ἡ ΟΠη6 ΟΠ ΘΕ ο]κοῖῦ οἴπο ππΡ 

ἄδι Π) ποθὴ Τα αν 6 ΖΔιιβατηηηβοίζιι θ᾽, 16 οἷ η6. πὰ ἀθηκ θα 6 (Π1ο 1 γγ}}}- 

ΠΘΒ Δ 16) Εοπυ ρος. Ὀοβᾶθθθ. οὐΐναροη. [)οηκύ ὁ (46 Ρ (ἀρ 6 1) 5160} ΔΡῸΓ 

αἴθ δίζου. 50 νϑυρ ΠΡΊ ἢ. ὑν]6 ΟΡ 56] δύ ἰϑδῦ ὑπαὶ {{Ὁ αϊ6. Ν᾽ οὐβίθ! ] ὰηρ' ἴπ 

Βοβιίχζε οἰποὺ ἔδδίθη ΓΟ] 1 ]κοι οὗ, 50. ἰδῦ 65. πίοι Κα, το βίο ((16 (δδεϊγη- 

σοίἐου), ΘΠ 56. 15. Βομ νου ν ΘΟ] ἤθη. ἀπ Ὁ] 5 6] ]5ἴοι (ΕἸΘπ θη 6) 

Ὀοβίθῃθη, ηἰοῦ οΟ ἢ ηδνὲ δοίη 50 ]]6η. αἴ βοημάθυρανο Κπαῦνο Ζὰ ἰαπέοη τπὰ 

ΨῸΠ 50] 6 Π6η ΕἸΘπηΘηΐθ. ὅτι5. (ο] Θ᾽ στα ϊρο ΒΙ] 4160) ἄθπη ϑθμοσραπο (Ζιιζιι- 

56Π66Π). « ' 

ῬΒμΠοάθιη ἐσὺ πον οἴπθη (ὑθρηθ᾽ οἷα, 6. οἴη θα" νοὴ ον [66 (6. 

(ἀοδυσποδίζον. ἀπ5 αἴθ ΜΙΟΡΠ ΟΠ] ΚοΙῦ νυνί, Β6Ὶ 1ΠΠΘη ΓΘ Ό] 10 Π6 ἀπ οὐννὶρο 

Βεοβίαπαςθ!]θ νϑυτη βοῦς. Ζὰὶ ἀμ θη. [1)ὰ5 νᾶ πἰοηῦ ον ουρ,, ὑνθη 16 

1 (Εἴς. ἃ. π. ἃ. 10. 22 φμίαί απμέρηι εγαί, φιοα οοποιρίβοονοέ εἴριεδ γηιμιγιεαίιεε οἰψπῖς οὐ ἐμηαῖ- 

πῖδις ἑαπιημαπι αραϊδδ οὐ πατοῦ 

5 φάσις Ὁ ἰβϑὲ τηϑίμοαϊβοῃ φύσις Ν᾽ νογζΖαζίθμθη, ὅἀὰ ον Ζοίομπον Οαβαπονα ὈΙβυν !θὴ 

αἴθ πηγοϊ θη (ἀθαδηϊζθη βοίηθι σϑθῃσίοη ον βουοη ἴῃ αἴθ Ζοϊο πη θη Πἰποίηβοίψί. 

3. καὶ] ἐμ πυκνότητι 50. ὄντας. 



40) Υ δ: 

ΤΠ 6  ὈΠ 1 Π Κοὶῦ ἀν ἀδίίον 5. οἴη ἢτιρ ἰθτὴ [)}6η θη (νόηοιο) ΖαρηΡρ,] 16} 16, τηθίὰ- 

ΡΠ βίβομο ὑχίβίθηζ Ὀθίσαοῃζοῦ υυῦσο, ορθη Δ ιβαμ]η ηδθύζιιηρ ἅι6 }} ΠΡ 

ἀυλοἢ ἀἃ5. Π)Θη͵ζθὴ. ΘΥΒΟ ] ββθὴ. υγουάθῃ Κῦππίθ τῦῖθ αἴθ ]οηθηΐθ βοὶρδύ 

(λόγωι ϑεωθητά). ΑἸ]οίη. νη ΟἹ αἴθ Οδίτον. 415 βύθυ ὉΠ] 6 6 Δ βοὴ δηβι ἢΐ. 

50 ριιῦ τῦῖρ αἴθ ΜΙ Θμβομθη βού, τη ἴῃτὸ 5ο] 116 ΓΘ 1] 1 ΟΠ Ἰκοῖῦ 415. οἴη ἀπιοἢ 

α16 Νουβίθιαηρ' ̓. πίοι ὈΙοΙδ ἀπο. ἀθη ΨΘΡπα ἢ 5 ΟΠ] 8 ον] πη ράσο ὙΥ 1Ρ- 

ΠΟ ΠΒ]τοῖῦ ἁα ϑύ, 50 ἰδὺ πἰοῃῦ ΚΙΆΡ, ννῖθ ἀ16 ἃτι5 5Βοῦυγϑι ΒΘ ΘΟ] ΟΠ θη (Ἰγ 156} 68) 

ὉΠᾺ ]]Ο ΟΠ Π]κὕθη (σ {Π1|0Π 68) ΕἸ] θηΐοη οί πη άθη (6 1146 αἴθ βου Ἰουρο 

Κατνθηράῃη νο] θη θη ἀπ ΠῚ οδἰπθι ΒΟ] ΟΠ 6. Ζυν!θβ Πρ 6. Ζαβδιηπηθηβοῖ- 

Ζιηρ' ἄρ ὈΘοθδομίομ θη. Δπρο (πρὸς ὅρασιν) ἦὰ5. ΞΟΠ δι ΒΡ 161 οἴπον ο] 6 ἢ- 

Τὐνπῖρθη (ἀθϑα που ποίπιιηο γ᾽ θίθη ἰτηπίοη". 

1) πλϊῦ ΒΟ ἢ ]Π1οδὲ οὔπο ΚἸᾶν ἈπΠΒΘΘΕΡΤΟΘΠΘΠΘ5. Θϑ ΓΟ Ρ ΘΠ ἶβ, τνῖθ 65. θοὶ 

ῬΙΙΠοά θη Π]1Ὸ ἢ. ἰσὲ. ἅπὸ αἴθθο Αρουῖο ὕθον ἴθ (ἀοβυϊσηροίίου. ἀπ ἄθοι 

416. κίνησις θεῶν. 

Ἐπ [Ὀ]οῸ πὰ ἴῃ (ον Τἴοϊτο 1], 26 --- 34, ψΟ}] ἴθ ἀδρδηβαΐζ Ζιι 6 ηι 

ὈΙΒΗ σῖθθη Κ 0116] ΤΤερὶ κινήσεως, οἷπθ Δ ΒΟ] δαπθ Βοίγαο θη ἴθον αἴ6 

ἠρεμία ϑεῶν, ψόζιι 4θὺ ΘΟ ]  σοπῦνι. ΕΘ. οὲ ἄδζιι ἀϊρουοθηῦ, 12, 1, συϊρεϊ 

ΟΡ ἴπὶ ον ΟΡ ο ΘΠ θη. οἴποη ΘΟ ΓΘ Ό]1οΙς ἀὰ αἴ ΜΟΡ6]. 16. ἄθυ Βδυνθριιηρ' 

ἀπηα (ον πο αἴθποι. 6η δ ρθη τππηα αἴ6 Βα ΠΟΘ] ΡῸΓ. »Ε5 Τἰρὶ 5101} ΠΙΘσα, 

Ποῖ ϑὺ 65. 1], 35, »δἰπηθ ογοίδο γι ραρθ 8 γΘΘῸΠ...... ὑπαὶ Δ]161161 Βεβιίζ- 

ὑὔπηθυη. 516 τῖσα οσῦνουι νοῦ ἄθη [1 θυΐθη, αἴ6. οἰπθ Μοϊππηρ' ΘἸαα θ6η (Ὁ - 

ἀθον ΡΡΘΡΘη Ζὶὶ τηϊβϑθης ΟΡ οἱῦ γγαρθη τι ΕΠ ]αρ ον ἀπα α16 ἄτι θ θη 

θίηρο, αἴθ πηβοιο ΒΘ ἀν ἶθθο. θοἐριθάϊσθη, Ὀδβιῖζθ. 516. πηθίηθη, τπη5 βίξη- 

Ἃ6η Ζυγᾶι αἴθβο 1ηρῸ Βόποπ τ ΟΠ 16}. χὰ ἀδροίο. ἄδη ((ἀδίζογ ) ἈΡ6Ρ, θη 6 

1 διάνοια ἃ15. πα {16 ϑτα ἔθ. χυν ἰβοιθι. ὅραοις ἀπ Ννόηοις οὐυνίθβοα ἄπτοῖ ΡῈ ΠΡ Ῥ 50. 

Πρρηι. 51. 570 {΄ ΨΩ]. Ἐρίουν 6ρ. 1 5ο καὶ ἣν ἂν λάβωμεν φαντασίαν ἐπιβλητικῶο τῆι διανοίαι 

ἢ τοῖς αἰσθητηρίοις εἴτε μορφῆς εἴτε ουμβεβηκότων, μορφῇ ἔστιν αὔτη τοῦ Ἵτερεμνίου γινομένη 

κατὰ τὸ ἑξῆς πύκνωμα ἢ ἐγκατάλειμμα τοῦ εἰδώλου. 

5. Ζὰν Ἠρομβεξονε στρ τηθίμου υο πιο τη χὰ [τ] πίθνιιηο θυ »υν που 6 « 

ἕλιξ γοῦν οἶβο ἴοῖν αὐ αἷς Ἰρίίοπιο ΕΡ καν5 6ρ. ΠῚ 93. (40. 12) ἢ καὶ ἐξ ἀρχῆς τοιαύτην δίνην 

κατειληθῆναι τοῖς ἄοτροις τούτοις (ϑόπιο ππᾷ Μομα)., ὥςθ᾽ οἷόν τιν᾽ ἕλικα κινεῖσθαι. ὅ'ἴο. θο!. 

1 2τι, 2τ ΟΝ. (ϑἰοἶβο) ουὐγκαταφέρεοθαι δὲ τὸν ἥλιον κινούμενον ἕλικα ἐν τῆι οφαΐραι ἀπὸ τοῦ 

Ἰοημερινοῦ ἐπί τε ἄρκτου καὶ νότου. ἅπερ ἐοτὶ πέρατα τῆς ἕλικοο. ἄλλοι δὲ ἐπ᾽ εὐθείας αὐτὸν 

κινεῖσθαι, τὴν ἕλικα οὐ περὶ σφαῖραν ποιοῦντα, περὶ δὲ κύλινδρον. δ᾽ 4]. δῖιοῖ Πῖορ. ΝῚ 144 

(ϑίοις. Ἐν. 1 τοῦ. τ Ασῃ.); ΤΠθο ὅπ. 5. 20Ο, 24 ἢ: 203, 15 ΗΠ].; ΡΙαί, ἃ. πο. ἴῃ οὐδϑὸ Ἰὰπ. 

24. 5 (937 Ε). Ζᾳ ΙΚοΙ. 11. 25. νϑὶ]. ΑΙθχ. ἄθ βθηβ. 24. τ9 οἱ περὶ τὸν ᾿Επίκουρον (ΕῪ. 319 [1 

εἴδωλά τινὰ ἀπορρέοντα ὁμοιόμορφα τοῖς ἀφ᾽ ὧν ἀπορρεῖ (ταῦτα δέ ἐστι τὰ δρατά" ἐμπίπτειν 

τοῖς τῶν δρώντων ὀφθαλμοῖς καὶ οὔτως τὸ δρᾶν γίνεσθαι. 
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οἴπμθ ππθορυθηχίο Δοῖῦ ἀθν να] τὰπρ ἔγοὶ σὰν Ν᾽ ΟΡ ΓΠριιηρ τνᾶγο. ἰκη ἔθη 516 

ΟΠ] ἀαγο οὐνῖρο Ζοιύοη. Πϊ πάπαν. χὰ (ἰΘθοΐθ βίθπθη. ΑΡῸΡ ἄθθι ἀἴθδὸ 

Εγαρθη ἰδὺ 78 βόβοη {τ που οὔνναβ ΟΠ υ]εῦ ὑγόογάθη. ς 

Ναμπ ἀδν Δππθ ἢ μηθη. (αἰ ΡΠ] Ο 6 πὴ αἀἴθβο νϑυηλ 16 ἢ} νοὴ ἄθη Θ ΟΊ ΚΘ 

ἴτπὼ ΔΑΠΒΟΠΠαδ ἃη ἴδ Ρορδίθ οὐγ ϑυΐθη Εσταρθη π᾿ 66ν ἐΡ πθυο Κ (6116 ΘΌΘη50 

Κκαγζ (τι) ἀπ ᾿σοπίβοῃ ὈΘΠαη 610 Πα θη. νυὶρὰ ὐσῖο ἀϊὸ ἃπὶ ΘΟΆ] 556. αἴθϑθα 

ΒΟ Θα ΡΟ Πα π 6] θὴ ἀρου  βδῖρθη Ζοϊοηηαία ἃ] ον Δα. γηϑιπαίτον {0 

Ο' ἄθη ΤΌΡΟΣΚ ΤΤερὶ ὕπνου ἴὴ5 Δυρθ, ὅδν 415 Βυιάοῦ 65. ΤΟαΘ5. τηϊΐ 6 ΠῚ 

ῬυϊηΖὶρ 46. ἀφϑαροία ἴῃ θα θη] 1οΠ6. ΚΟ] ]ΠἸδίοη. οουῆῦ. ΚΟ]. 12. τ᾿: 

»«[οἴχύ ἀαοοοθη ὙνΟ]]6ὴ. ὙΥ ἢ ον ρθη, ΟἿ τη ὩΠΠΘἢΠΊ61) 5011. ἀἃ αἴδ 

(ἀδίΐου ἴῃ ΟΠ] νου Ἅ]]6η. Ζαμπβοῃδὺ ουβοποῖηῦ αἴθδο ΑΠΠδ ἤση 6 ΠΠΡΌΡΟΙτηΐ, 

ὙΥῸ 1] ἴῃ ΠΟΡΟΊ ΘΙ ποὴ. Δυβίβηθη. οἱ ἄθη ΤΠ ΡΘυυθβ θη. οἷπθ βίαν ἀπ] (16ΠῚ 

ΤοάΘ τϑοῆῦ ἅΠη] 16. {Ππηνν ἢ] Ζιηρ' 510 ἢ ν ]] ΖΘ ἴ. « 

ΑἸ ἀδν σαηΖθη Τπη16 ἀ6Ρ. οΡ᾽Θο!βοπμθη. ΡΠ βἸοΙορῖθ νὰ ΑΠ]Κ ΟΠ. 81} 

ννῖρ ἀ16 ΕΥΚΙάλαπρ' 65. Π ΟΠ] 5. τὴϊύ ον 65 ΠΟ ο5. Θη ΒΞ ΓΘ ΠΘ πα ἀν Ν᾽ ΟἸ]κ5- 

ΠΟΙ διιηρ νουθαπ θη. ποῖ αἴθ ΑΡάἀθυῖίοη. πθἢηθη οἷπο οἰ ΠῚ 1616 11- 

5 Π6. [Ὧν Ῥοῖάθ Εὐβο θη ρθη. ἃῃ. [οακίρροβ, θη 50}. Το ο κυ. δη- 

ΒοΠ Πού, οὐἸ νι ἀθη ΘΟΒΪ]ΑΓ ἀατναιβ. ααδ οἴπμο αἰβσίζοσο ΑῸ ΒΟ ΠΟΙ ἀπηρ (65 

ἔθ᾽ τ Πρ Θ. ΘΟ] οπβίοοα. ἃπ5. 46 πη] Κορ ρου βίαι Πη οὐ 415. ἀθββθη ΕἸ ηΠ{π|8 ἴῃ 

ἅδη Κῦγρον βοίνῆρί. δύοπη ἀ8πη αἴθ ΒΊ]ΔηΖ ΖυνΊΒΟΠ 6 ἀπόκριοιο τπα εἴσκριοις 

τοῦ λεπτομεροῦο ζΖιπριηδίθη (161 Ἰοὐζίογθη δι Ὧ}Π, ὑὐἰτὺ ἀ6ν ΤΟα οἷα". Ε5 

ἰδῦ νϑυβδίβη 1161}. ἃ ρΙΚαν ἀἴοθο ΓΙ ΘουῖΘ υνῖθ 416. οαηΖθ ἀσα Π ]ρΡῸ ΒΘΙΠ6Ὶ 

ῬϑυοΒο]ορῖθ νὸρ θη ΑΡ ον τοη. ἀθρθου πα τη. Αὐτὴ ΔΒΓ Πα] ἢδύθη Βρυῖομῦ ἀἂτ- 

ὌΡΕΙ Τλιοῖ62 ΙΝ οἱό: 

Ῥηἱηοήγίο, δοη 5. 711, εἱδὲ επί ἰδέ αοία. 06) αΥ ἔμ 

οἱδ αγΐγιας ραν ηιιο ΤὉγα5 οἱοοέα γερθδοὶέ 

οἱ ραγέϊην οοηπ έν κα πιασὶξ οομοοδδὶέ ἦν αἰξαμ))}: 

εἰϊδδοϊυνγιέμ)" ον ηγν ἐπμηην «ἰοηγγμ)γν ἡ} "αι ΠΠμμμιγιίψηε. 

μαῆν εἰμι ιν 110), ὁδί, αἸϊηναὶ ιν Ορόα δή 

ϑοη δα. ΔϊῸ ἔην γιοὐῖδ. (θην Οὐ. 50ΡΟΊ" ἐηιροεϊἑ 6556, 

ἐμὴν τιοὐὶδ απϊηαηι ρο} ἐμ} α!αγν 556. ρη Πα). Π 1). 

οἰθο α)λγ. ΠΌΥα5: ΟΠ, ΟἸΊΜΦ. : ἩσΉ 76 ἐσοον οί 

αοέθυηο. ΟΟΥρυ5. μϑ» [μδηη. ΠΟ}. ἐοίϊ. 

1 ΑδΕΝ 25, 3 (77ογ5. 54 Α 34). Μ6]. θοιποκνυῖς θ6Ὶ Του. ἃ. η. 43 (ἀκα βο δὲ 55. 136) 

ἡπεϊφορίζατη δργέιδ. 

Ρλεϊ.-λῖδί. Αὐλ. 1916. ΝΥ. (. θ 



19 ΤΕ: 

[πὶ (Ὀ]ροπθη. οἱ δῦ. ον ἡτι ὅτι}. 416 ἸυΡΙΠἥλιιηρ (ον {ΠΡβ Π6π, πο ἀθυθὴ 

ἤσοο γεἶγμις. πιουϊίας. οοη αξ". 

Αὐβου ἄθη) ον νοῦ θη ΑΡαουθη. Ομ] θη ἀτιπᾶο, «8 αἴ6 

νοι διιβθη ἀπσοἢ} αἴθ Ἱπιηρὸ ἀπα αἴθ Ῥούθη οἰπανἤπροηο Τα θη {6 ΠΟΘ ἢ 

ΘΘΟΙ ΗΒ ΓΟ τη6 ἢ ἀπα τηθ ῃ} ἴῃ αἴ προ ἀη6] Ποεαιβίνοι Ό, νυ προ αἷθ [ν- 

τηϊππρ' οηἰβίθ!ί. ουβοῃοίηῦ ΠΙΘΡ 8110} 1}. 416 5 οῃ]α υν σ]κοπθ {ΠΡβϑοῃθ. (6. 

Ηδαρ Δ ἢ] χοῖῦ, αἴθ Ανιδίούθοβ θούοπί Παύζο, που ΠΡ ΖΟΡΘΗ ". 

Αὐδ ἄδθῃ οι θη ΕΡΙΚανβ Πα Θ. τσ πππ|" οἶσθ. ἀΠῸ χυγαν ΠῚ 5Π6 1 ΠΟΘΙ 

πἰοῃῦ νοῦ] θονοϊηἰρίο 5.6 116. ἀθον ἀἴο Επίβίθ ππιηο οὔθ ν᾽ ἢν ἴον 16 

Ευβοποθίηπηρ' 465. ΟΠ] ας. ἴ οἰπθη ΟΠ ΟΠ Ο. Ζαπὶ οὐβίθη. Βυϊοίο", (ἀ5. 16 ἢ 

50 νουβίθῃο: ἰθὺ ΟΠ]  οηϊδίθηῦ ἀδά μοι, 1 αἴθ ἀπνο ἢ θη ρϑηζθη ΚΟυΡΟΙ 

Ζουβύθθιι θη. [δἰ το Πρ θη. ΘΘοΙ θη ἢ] ἤθη. (150. 416 αγέμι (165. {π160Γ 62) {6 ]νν οἶδ 

(ἄπο. 16 νὸπ δτίδοη οἰπα σι προπ θη 1κιταΐοιηθ) π΄ 5. ΙΠΟΡῸ σοανῆηρι 

τς ἀουῦ τη. νϑυθουρόΌπθη Ιοίδη ἴῃ ΚΙαιιβαν ρο μα] θη. ὐνϑυιάθη (ἐγκατεχομένων 

ννῖθ 416 κάτοχοι). 165. θη βρυῖοηῦ. αἰδὸ 46 πὶ ΝοΙΒ. 65. [λιοῦθΖ Δ΄ οΥ8 

οὐ ραγήϊηι σογηέγδα πιασίς Ομ οοδ αὶ γι αὐδηίη. 

Ἀπ ουβοῖα ΡΟ. τ θκο. εἴ. ἀπ νβπροηθη Κογρουαΐοιηθ ἅτ} ἰΠ[Ὸ]ΡῸ (6Γ 

Εν ααπρ' ἀπ! αἴθ ΘΘο] πα ΟΠ. ΥῸΠ ἴπηθ. Π80 ἁπθη. [)6π 4ἃ αἴ656 

ἂπ ατῦθβο ππᾶ ΔΉΖῈΠ}] Πἰπίοῦ ἀδ ᾿ζδυροναίοπηθη. νγοὶρ Ζιιυοὶςούθ Πθ , 50 

ὙΓ ΒΌΠῸΠ ἴῃ ΠΟΙΤΊΔ]6) Ζοϊίθη νὴ Οἴθβθη οἵη Ὀριοὶς (ἐπερειομόο) δι αἴ6 

ἔδίποη ϑοϊθηδίοιηο δπιδροῖ θύ. [ποθ άθεβθη Ππηαθὺ ἴῃ 6πὶ ΖΔιβίαμα ἀν Εὺ- 

50 Π]Δ προ (6115. οἴη Ζουβίγαιπιηρ Οἴθ5 ον Δἰοιηθ. ἢ ΚΡ βία (διαφορου- 

μένων --- αἰϊδέγαοία ρ6} ΟἹ 5). 50. 4 οἰπζθοὶηθ αἸ!θ ον αἴ6 νοὸη θη ϑθθ]θη- 

1 ῃροϊέαδ ΒοΠποῖπί οἷπο [ὐπηἀουΐαπο 465. Ροὶ ΡΙΠΙοάοιη, ὑου Πο ουέθη. οἰ σθη πα] πο η. ορὶ- 

πα ίβοῆθη. Δαν ιοῖκοβ Μετακόομηοις ΝΕΑΝΙΚΗ͂ 711 βοίη, νγὰβ 06 ἢ. παι αἴθ 7πρθπ 16}. τυ δ ὸ 

Ἱππιονάπιιμρ ἀθ5. κόνροιβ. Ροδοαΐίο. καππ. 9]. ῬΠΠοά. Τἐποῖ. ΤΥ Χο]. τσὰ (1 271. τό 5. 

καλὸν μὲν οὗν γένοιτ᾽ ἄν. εἰ καὶ φιλοοοφίαι χορεύςειεν ὃ πολειτικός, ἵνα καὶ νεανικωτέρως 

ἀγαθὸς ἢι. 

5. Ππῖου: ἘΝ 9551 

5. Β0Π00]. ΕΡΙο. ἐρ. 1 67 (θῖορ. ΝΧ 67. Ἐρίοιιν. 22. 17 115.) ὕπνον τε γίνεσθαι τῶν τῆς 

Ὑυχῆς μερῶν τῶν παρ᾽ ὅλην τὴν οὐΓΚΡΙΟιΙν παρεοπαρμένων ἐγκατεχομένων ἢ διαφορουμένων. 

εἶτα ουνζεκο πιπτόντων τοῖς ἐπερειομοῖς [ἐμπιπτόντων τοῖς επορμοῖς 1: οὐμπιπτόντων τοῖς 

ποργμοῖς Β Ῥ: οὐνεκπιπτόντων ἢ (ἐκπιπτόντων βόίιοι (ἰπββαηῖ: νυ]. 5. 431), τοῖς ἐπερειομοῖο 

[Πβθπου" ἃτ5. ὃ 50, ννὸ τηἱϊξ. ἐπερειομός 5 Απανἥησθη. ἦθν ἱπὶ Κότροι βομννηροπαθι Αἴομπιθ 

σόροθιν αἴ6 νὸπ ἁπίδοη τοι ποποη. φανταςίαι θοζϑίομποὶ ἰδ. ΠΙοι ἰδὲ 45. Απάνίησοι δ 4ἃ5 

Λεπτ ομερές πδῸ}} ἁπίδοιι ἐγοϊ θο πάθη. Κονρου πο Αἰοιηθ σὰ γΘυϑ ΘΠ 6]. 

4 5ῖθμο «ἀ0λ. ἃ. Βορὶ. Αξκαά: α. ὙΥΐδ5. τοῖς, ΝΥ. 7, 5. 531. 

δ Ἴμιον. ΠΠ| 370 (ἄασι Ηροίηζο 5. το 7). 
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αἰοιηθη ἈΠ πη ρῖρο ΒΟ Θρ οϑπδο] ΟΠ]κοὐῦ ν ΡΠ ΘΡθ. ἀπ 50 ἢ] ΠῚ τορι, [6115 

ὙΥΙσ ΒΟραν ΟἹ ΘΙ ΟΠ χοὶτῖρ τλϊξ δηλ Ὀοδίβπαϊσθη Απάνπροη ἀο᾽ ζδυρονυαίοηλὸ 

νῸΠ ἵπη 6 πο] δυο. οἷπὸ νο  ]διδμρο Ν᾽ ουανἤπριμρ' ἀν ΘΟ] μα 6. ἃτι5 

ἀδην ζόνροι" Βουν τ κύ (ουνεκπιπτόντων τοῖς ἐπερειομοῖς ἡ -- ρα) ι μ6 ἤογαΣ οἰθοία 

γρρρϑ δὶ. 

1 {6  Πνν οἶδ Δυῦ]βυρ᾽ ἰθὺ [ΟἹ Ὁ] 1 Π]κοῖτ, ἀϊὸ τηϊῦ ἀουὴ ο6 αἴ ονδιδίο 

ἈΒΜΠΟΠΙκοῖῦ Ὀθβιιχὺ (12. 5. πολλὴν ἔχουσαν ϑανάτωι προσεμφέρειαν), οἱ δύ ΡἢΠ]ΠΟ θη] 

αἴθ ν᾽ γδ]αββαηρ, ἴθ Εσαρο χὰ οὐῦνίθυη. Ὁ θ6ὶ ἄθη (ἀεί ἀρονῃαπρῦ νῸὴ 

ΘΠ] ΔΕ σουθάθῦ ουάθη αἀὔνεο. (ΚΟ]. 12. 6): »Αὐ ἀἴθβοιῃ (ὑσπθ θη ἐν Ἰ οἰκο] υ 

516}. οἴη ποῦ ἀλνν ἃ Π5Ὸ Θ᾽ ΠΟ ΤΉ δου ἄρον αἴο Ν᾽ Θυἰ οΠτππηρ᾽ ον ὅθοίο, 

αἴ νοὸὰ αδυ Ταΐίβαςμο. δα τ Ὀοθίτη ΘΟ] !6 ἀν Δα δϑιηο νυ ἍΠ10, ἀἀΖα 

ἀρούρης, ἀἷθ (ἀοίιοῖ τηδρ ]οΠδὺ ννοῖῦ νὴ θη χὰ ΔυΓδϑαμρ {ΠΡ Πα 6} 

γ όροη ἈΡΖιυρϊοϊζοι. θῖν τηλ}} Ππιη Δι ἢ 06} αἴθ 'Τνάθπσηο θοίτη ΟΠ] ΑΓ Ὠϊη- 

ΖΘ Π 61 πε. ννῖθ 65. 18 0601} 9 Π] θορνπθὲ θυ βοποιηΐ. 50 ἰδὲ χὰ ὈΘ ΡΟ τοι, 

ὅπ 0}. αἴθ (ἀράδη κοι (ἀν οἰ 6 10) τπδομίθ. πη} 1 ἢ} νυ αἴθ ἄν ὙΥ οἴβθη 

᾿Π Ό]Ο 6. οἰπον Επὐκυβέϊαπο 46 ὥθο οοβομννῆομῦ ἀπ Θαησ Ποῦ ν 6}. « 

[916 ταραχαί 66 ΤΡ π6 516] οἷπ βίο 65 ΚΡ 1061 πὶ εἰδὴ ΘΡΙ Κα ΙΒ Π 6 

ΒΟΠυ θα. ΡΒΠΟ θη 50] πὲ. Πα 65. ἴῃ θη οὐβύθη. ΒΌΘμ6 ΘΠ π ο΄. 850 

Γανοπίθῦ. τλι 150. π] ἢ τύ {Ππνρϑ ἢ, ποι πὰ »οῖπο ΒΟ  νἤσπο πἀπα θοῖ- 

ΠΟ πη ρ νὸν Ν᾽ Ρουθ η5 "Ὁ ἐπ ἀ16 (ἀοί Ποῖ. ἀδγαια Δ] οἰτοῦ. »]) 6 ηη. 65 

Ζίθηθ. 510} ποῦς, Ποὺ ὃς ννοῖΐον ΚῸ]. 12. τ8,. »)αἱὃὁ 5ῖ6. ϑυβο ]αοθ Θά 

5ΟΠ]α δ, βοηάθυ. (8 51. Ροβίβηαϊο ὑυλ0 }} βοῖ, πὸ ἴῃ Ἀ]1ο" νυ κοῦ 16 

οἴηο. Κυβτθα θὰ ἤση. οὐδ ΘΟ ]Π]0 6 ΒΟΠδαΙρι ρθη. Ζιι ΟΥ̓Δ ὮΤΟΘΙ. « 

ἌΡδν ἰδῦ ἀθηη ΟΠ] ἀθον δαρθὺ .}] 1. 5] ΟἹ ΟΡ ΊΒΟΙ. πη Θ] 101} 61 6 Κὄνροι- 

Κομπδύταζοι ἀν (δίίου "7 ὙΥπ 56 θη, εἰα|8 ἄϊθ χουϑινοπάθη ἀσῆτο., ν ] ἢ 6 

Ῥοῖμ) ΞΟΠ] (65. ΔΙΘ ποθ. τἥτ1ρ᾽ 5, [6115 δὰ5. 6. Αὐμηοβρ ᾶνθ, (6115. ἃῈ15 

ι Ζὰ ἀἴοβοιη. Δυβάνιοι νο]. ῬΙαίο ὙΠ ϑαοῖ. 5’ τ5 68 (ννὸ αἷς ὑνοϊαρονγοίβομο ΤΠ θουῖο 

ἀον ΠΡ πο πιο οὐἸ πῖον νυ 1): αἀἴο αἰκίῖνο ἀπὸ αἴθ Ῥεββῖνο Βοινοριπς ουζοῦσοι Ζνν}}- 

ποθ τὸ μὲν αἰσθητόν, τὸ δὲ αἴσθησις ἀεὶ ουνεκπίπτουοα καὶ γεννωμένη μετὰ τοῦ αἰσθητοῦ. 

5Ί6 6 Α461. ὦ. Βερὶ. Αλαά. «ἱ. ὙΥὴ55. τοῦ5. Νι" 1. 5... 52. ρικαι βορ5ὲ ὁρ. ΠῚ 135 (66, 6) 

νΘΙΞΡΙ ΟΠ. ἄοιὰ. ΔΙΘμΟΙ κει. ποίη ναπροῖπιπι. ὐγοθ Πππὶ οἷν ΤΟ οι. υνῖο (Τοῖς νουβ Πα  : 

καὶ οὐδέποτε οὐϑθ᾽ ὕπαρ οὐτ᾽ ὄναρ διαταραχϑήρφηι. 

5. ἀ, 17 ἀσθένειαν εἶναι θεῶι φασζι καὶ ἐπίμι[εἰν λύμης. οὐρᾶμιχο ἴθ ὈοΙβρίο ϑυν οίβο. 

ΡῬΒΠοάθαν [ας ἐπιμειξία (σοηεηιο Ομ) ἀο ἵνα 35. 25: (δ ν 5 Χι ΚΟ]. 6. τ8 (85. τὸ {71615.) 

ἀπ ἴῃ ἀἴδβοι" 5 ομνη Ιζ0]. ἃ. 87. τό. )αποῦοι, καθ οὐ" ἐπίμιξις. (αὐνεϊαέο) σοθναπομ Πα] ὴὶ 

(νος ἀτόρον. Νυθδ, 1 556 8 βαρὶ τὴν τοῦ χείρονος ἐπίμιξιν οὐ προοδεχόμενα) οὔθι ἐπιμιγήν 

ννῖο Ξοχί, Ρ, ΤΠ, 1 124. ον ἀἴοα πόθοι ἐπιμιξία (ὃ 127) ἴπ ἄθπι ᾿οἴχίουοιι ϑἴππο νουν οπαρί. 

θ᾽ 



44 ΙΈΙ,5: 

(ν᾽ οἰρθηθη ἰπποΡΘη [ΟῚ ΟΡ ΘΒΟΠ ΘΠ οἷδ (οι ΜΙ ΘΒ θη δίαιηπηθη. ΑΒΘ αἴθ 

(οὐ ποῖῦ βοῖρϑῦ παύὺ Κοῖίηθ 5ο] 6. πλαδϑῖνοι Δἰομηθ (οτερέμνια), ἃ ἄθπθὴ 416 

τ Ἰβοθθη Κὄσρου ἀπὰ βοὶρδὺ αἴθ Τα θοβίοηῦ. 516. θοβιυχζὺ νἰ θη ἢν (6. 

ΘΟ] 6. νϑυνναπαῖο, πὰ ΠΟΟΠ ἐοἴποσο ΕἸ]Ἰθιηθηίο. [16 ΤΠΘονῖο 150. νγ 6 α16 

λεπτομερῆ 65. Μίθηβοιιθη. ἰὴ ΒΟΠ]α 6 ἀαμο}. 16 Γδϑίθθθη Κὄρροι- ὑπαὶ [κ{- 

ἀδοη6. ΠΟΙ ΛΒ Ρ Ό 56 δ δύ, απ οαλ ἢ Θἢὐ ἀπ αἴο ουυποῖῦ ἀθογίσαρθη νθυᾶβῃ. 

Π1ο5. Δτρυχηθηῦ ἤπάθη υνῖσ πὰ ἰἶοι, γὸ 65. ΠΙΠρΟΠ νι, Δα Π] ΘΠ ΟΡ 

γγοἶβο πίομῦ. ΜΊΘΙ ἢν οἷπο οπὐροροηροβοίχίο Μοϊηππρ, ἀ16 θοβίγοιξοί, (δ 

416. νϑυβοπίθάθπο ΠΟ ΠΟΘ ΘΒ θη Ποῦ (ον (ἀδιῦον. οἴπθ ἁπάθυθ 16 θθηϑυν θῖθθ 

θεάϊηρθ. δὼ. Πιοῖβὺ 6ὁ5. 12, 51 »ΑΌΘΡ. πλὰπ Καμη ἅ1|0}} ἰκοῖπμθ ἀπά θυ [66 η8- 

νγοῖβο ((ν ἀ1ὸ (ἀδύίου) ἀιι5Π παρ τηδόῃθη, πἀηΐον ἄθι Ν᾽ οὐδιιββοίζιμρ, «8 5ῖο 

ὉΠ γ ΘΙ ο ΠΡ, ΟΠ. ἀπ οὐνὶρ δου 6. σἰοο νου γδιι πο. ΠΤ θθυνθθθη. βοίθη 

Ὧἃ 78 ποῖ ἀθν Βθνν οῖβ πἰομὺ ρον. νιν ἡ, γθϑ ἃ} πἰοιῦ ἀπο (ον ΒΟΠ]αΓ 

416 αδιίον θοΠΠδπηρ' ΒΟΘΙΆΠ 6 ἢ 50116, πη 5οΠοη νὴ ἃ] 65. ΠΟΡΤΒΘΠ 6 αἀ6ν αἸδαθο. 

(8 ἀοΡο]θἰο θη. πἰοηῦ πη Ζίθυῃ 6) {ἂν αἴ δύίον βοῖ.. 1) θρῖον, (61 ΠΙΘΡ 

ΟΓ ΔΠ1Θὴ ἂἃη Ποιηοι (ζΖ. Β. Β 1) “θηϊεί, ἰδῦ ρϑνν δ οἴη ϑύοικου. [)85 ουρὶού 

βΒῖο ἢ}. τὴϊῦ ΘΙΟΠ ΟΡ μον τι ἀον Πα ΑΙ το ὶ ἀθν" ΓΟἸροποπ Κοηίθονθρβο, ἴδ 

ἢ ΟΠ βῖρΡ οὐδι βοἰ πΠοβρ] θη. δα ἄθιη δυνββθη πάρθὴ Καπη. [)ὰ νυῖρα 

ΠϑΠΉ]16 1. νοὶ βϑίζοιι 465 (ἀθρηουβ ΒοΠαιρίθῦ, αἴθ Εραρθ, οὉ ἀν (οὐ 56 ῃ ] 18 

Οὐδ πἰοῃΐ, τπλοΠ6 {τ ἀ16 ΕραρΘ εἰδι {Ππ5 θυ] 1 Π]κοὐὑ πιμ υγθηῖρ ἅτπι5. 1656 

πη πη] 16 Π6 Βονγοῖβθα, ΕἸ Πσῦ ΟΡ 12, 25. ον, » Δ 1 ΘΙ οἱὐ δα... δὲ ἀἴθβου 

{Ππτουϑαοιαηρ, (16. δ᾽ 90. ἀνθ 6) τὰ θη. πη νυ Θβ ΠΟ Π6. {Ππηΐουβο θά, (θη 

65 [Ὧν αἴθ (ἀούι πϑῖῦ ἀπδτηᾷοῃθ. ΟὉ 56 45 ν᾽ ουρ ηρΊ ΟΠ 6. δι! 6 σή θη αὔτ δ 6. 

αἰ Πῦ, ἀἀτηϊῦ πΙο Ὸ τυ Ἰἀου β᾽Π]ρῈ ΘΠ] [Ὁ] νι ρ’Θἢ. ἰἀτατ5. ΘΟ ΖΟΡΘ νυν ἀπ 61. 

θοὸν ἀον Νουππη τυ Ἰἀθυβρυθο θη 6. ΟΠ] τνᾶσο, ἀδ οἴη (ἀοὐς, (6. ϑίθν- 

ΠΟΘ 5 ἴῃ 56 ἢ δαίη χη. ὑρούζα θη} πππ5ύου Ὁ] 16 ἢ υγᾶρο. [)6 ἀη θοἸκαηπΐθ (ὑθρ οι 

Βομοίηΐ πη 16 ἢ ΠΟΘΙ νυϑίίου ἴῃ βϑῖπϑι Του π ἢτη6 Ττοπηάθη ΕἸρθηἑατηβ 96- 

ΘΆΠΡΘΠ Ζὰ βοῖη. ἱπ6 πὶ 61 510} 50 π]κ]οπθη ἀποῖρηθίο, ἀθυθὴ ΘΙ οἱ Ὁ Π}]0' 

ΠΙΟΙῦ οαΠΖ νϑυβίβη 10} οουνοσάθη ἰδύ, δοὶ 65. ᾿π|Ὁ]0 6 ἀ6ν {πη 46} 6 Π Κοὶῦ (65 

Βουιοῃἰουβίαιθυβ, 561 65. ἰηὉ]0 6. ΤἈ]5Ο ον. ΤΘϑιηρθη, ΟὈΡΊΘΙΟἢ. ἀὁν Ῥοχὲ Πΐθν 

νγϑηϊοβίθηβ 12, 34 {ἴῚ 56 ἢν οὐ ϑραϊίθῃ δύ. Νὰ (οι ΝΥ οὐ]δαὺ 465. Απίδηρδ- 

βαύζθα Ὀ]ο δύ χυν ο [Ὁ] Πα Ὁ. ΙΘἢ νουβίθηθ 45 αδηΖ6 50 (12, 32). »Ἐὲ βοῃοίηῦ 

᾿ Μδη Κῦπηίο, ἀπ ἀἴο Θρ κἀν ίβομο Δπβίοις ἴθι: που Ζαβίθ! θη, ἄθα ϑαῖχ πὶ οὐχὶ ἃ15 

Εσαρο [ἀπϑθ. ΑΡΘν ἄδι. παΐ 16 [Ο]ροπθ. σης παν οἰ ἀθυί ον] οἴ δνίθ Θ΄. 6116 Ικθίηθι ϑἴπι. 

5 12..25 δείκνυται; ὈΌσβοὺ νυ ἅγο δείκνυσθαι υνῖθ ἵπὶ ΤΟ] σπάθη. εἶναι. ἈΡΘῚ ἱπὶ ΝΟ Θηβαίζ 

σρορία οι, δ βίο. ἀἴθθα [π]κοηχίηη αι, ννῖθ δέον, 
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ἀπ 0 ἢ} νη ἄθπθι, εἴθ οἴπθη {{πιουβο το Πποναιπ ΘΙ Προ] Πάθθι. οὐννὰβ ἀθου- 

ΠΟΙΏΠΘι Ζὰ Πᾶθθι, ΓΘ ΠΟ ἢ πιοθῦ ἀἴθ5, ἀδ| αἀἴο ΒοιΙοριιηρ' 465. ΘΟΠ] 5. (Δ 

αἴθ Οοὐῦπμο Ὁ) ἴῃ Βοχιρ ἃὰΓ αἴθ ΑἸ πα 6 οθι ΝΙΘΠ τα πὰ ππλθ νοὶ ϑἰοιὉ- 

Ἰ Ομ κοῦ. Ἰκοίπθη. ΡΠ ΘΠ Ομ Θη {Ππ θυβο θα τηὰοπθ ἀπ αἴ ΝΙΘΒΕΒΟΙ]ριιηρ' [κοὶ- 

ΠΘῚ ΘΙ ΒΘΒΙ ΟΠ Θὴ. ΤΠ θυ β θα ἴῃ ὈΘΖαρ' ἃ θοῖ 65. θθάϊηρθ, βοπθιη ἢ ἄδη 

δαΐζ: αἴθ Ππ Ζι θη ρ (465. ΒΘ Π]α 5) τηὰομο οἴποπ {Ππτουβο ῖθ ἴῃ Ὀδχαρ' ἃ 

αἴθ {Ππ5{6. Ὀ] 1 Π]κοἱδ, νοὶ ἀπ. ἢ} Ἰζοίπμθη ΘΠ ὈΠ ΘΠ θη. αἴθ ΒΟ] ριιηρ' ἴῃ ΠδΖιιρ' 

Ὲ αἴθ ΓΟ] ΘΠ]κοῖῦ, θη. 801} ΟἹ] ΘΙ ΟΠ 1}15. κοίηθη. θυ ΘΟ] ΟΠ 6. « 

Δ  ΙοΠ 6 Ἰορίβοιιθ Εδίη μοῖς θη {Ππΐουβο θα χυν Ίβόθμθη 461 οὐβύθη Γββιιηρ' 

τ ὁ. χυνοϊίθη Ὀοάϊηρθ, ᾿ἰδῦ τΐν ἰοῦ ΚΙᾶν σουνογάθηΐ. [6 πη αἴθ Βουο]- 

τἰρῖθ ΞΟΠ Ια σ τς ἀον ΟΠ βρρίβομθη ᾿Αποφατικά " σοῖο 00 ἢ} ἅτ αἴοβο 'Γαιι- 

ἰο]ορῖθ πἰομῦ Ποτὰη. [)ὰ περιάπτειν τιπα ουνάπτειν (ςὙναΦΗ) τη μὴ περιάπτειν 

τπη4 ἀφαιρεῖσθαι (ἀφαίρεοιο) τ ϊππο κοῖηθη {Ππΐϑυβο θα τ ῃθιἦ, 50. Βομοίηΐ 

ον {606 ἀἴθβθον ΠΤ ΟρΡῚ ΖΒ Πθ. οὐ μέγα διαφέρει ππα διαφέρει, οὐ μὴν 

μέγα οἴπθῃ {{πϑυβο θα στηλο ῃ θη Ζὶὶ ὑγῸ]]6πη. ΡΠ ]οά θη [ἅ8ὺ 59 ἢ ἃ αἴθ 56 

ΒΊηΘ556. πίομῦ οἷη, βοπάθιη ᾿οβίγοι τὺ. οἰ πίον αἴθ ΕἸ τἰρίκ οἷν ἀν Ἰοἰχίοθη Β6- 

πααρίαηρ: (12, 30---Ἴ, 4) »ΑΡοΙ οουδᾶθ αἰθ5 βομοίηΐ βοθυνο ΟἹ Ό] 16}, (ἃ 

αἋἃ5. δἰπθ ἰῃ ῬοζΖαρ' τα αἴθ {5 θυ] ΠΟ Π]κοῖς. ἀδ5 ἀπάτα ἴῃ θοΖαρ' ἀα  αἰθ Απί- 

Ἰόβιαρ Κοῖηθη δ ΒΘ Ό]Π ΟΠ Θη. {Ππΐουβ 164 τη ῖθ. ὑνθππ οἱ πἰο  οὐνγα οἷπθ θ6- 

ΒΟΠΘτὸ τί νοὴ ΟΠ] ΑΕ Δηπά ἢ οὐδι οἴηθη. ἢ ΠΟ ἤθη Ζαβίαη ἢ τυῖθ δι δῦ. 

θη τὶν ὈΙβυν οι] η. ΘΠ ΡΠ Π6Π, ὑγΘΠ ὙΠ Ζυγ 81 ΤΠ 6 ῃ, ἀθ6 1 ΠΌΘΟΝ ποῦ οἰπ- 

ννὰ πα ροὶ βομ]αΐδη. ΑΒΘ σουαθ ἀἴθβθ Αὐιβιςαηεν αὶ οσ ἢ ῦ ἀθυΙ ο ΡΟ ΙΆ5β ἦν « 

᾿ς ΘΠ πὰ 12. 34 5[αϊῦ Ὑπνοῖν. νυ ϑοοίί δἰ πηροπδ δ οὐρϑηζίο. ποιὸϊν 56. ὟΠΝΟΝ 

ΒΟΒυ 60. πνᾶτο ἄθν οροηβαΐχ δέχεοθαι ποιὸν ὕπνον ὑπ ἁπλῶς ὕπνον. Εἶπ τηοὐϊῆσίθυίοι 

ΞΟΒΙαΙ, υνῖθ δὲ 12. χα ἢ. ὁπανα Κίον δίϑυέ υνἱνα. Ὀναποθΐο αἴθ Εγαρο ἀον {Ππβίθυ ΟΠ κοῖς αἰομὺ ἃ}}- 

ΌΞΘΗΣ σὰ Ὀονμνθη. απ νυν ἅν ἀφαίρεοις ἀπ ουναφή 415 ἀκ. Βϑήλμθη. οἄου  υπθῖπμθπ ἀθ5 

ἁπλῶς ὕπνος ζΖιι νϑιβίοθθ. Πδηη τνᾶνο σουδθ ἀὰ5. [Ππιουβομοίάθπάθ ννοο  Ὀ] 66. ΑΒον 

ἀἴοβοθ ΑἸβ κα Ἰ5π {0} ος. » απ ΠΠΖίου θη α ΘΒ] ΑΙ ἘΞ. βοπθίηῦ. πλο [ΚΟ]. 1.4. ἀον θοκἄπιριϊο 

(ἀοσποι νουβοηη εὐ σι πὰ θοη. 80. πιιδ Θ5. 150 νον ιιῆσ μοὶ ὕπνον τὰ οὶ ον {Ππνουβίμια- 

ΠΟΙ ΚΟ ὈΙοίθοιι. 

3. 1ῖὴ6. Ῥνυδηΐ], Οαἰσδοί. ὦ. Το. 1 451 ἅμ ᾿οβίθη. νουβδίαηθ. τπὰ σουν νοῦ παι. 

3. 5. δἰπα βϑΠ Π]ϑβομο Ναγαϊϊοποπ. τνῖθ ζυνίβομθη φθαρτόν. φθοράν, διάλυοιν πἴθι" ἀθρο- 

γ οἴποῖς τυῖτα. 

4.13.4 ὅπερ οὐδὲ καταλείπειν ἀπέκοπτεν, ἃ. ᾿ι. ὅπερ ἀπέκοπτεν ὥοτε μηδὲ καταλείπειν, 

νϑ]. ῬΒΙοα. ἄθ βῖσῃ. 7, 2ὃ καὶ αὐτούς... οὐχ ὑπάρχειν ἀποκόγομεν 4. ἢ. ἀποκόγομεν ὥστε 

μὴ ὑπάρχειν. 1)οι: Ξρυδομροῦνδι ἢ. 65. Θροχορο βοποη ΤΠ πεν. οὶ ἀἴοβθιη  θρυδιίηι δοραταπαὶ 

μαῦ ταῖν Ἀπ γι ἀΐοβον. 516] θα. οὐκἰάνι νόμον, ᾿λ. 27μ5. 65. 314. )κ5. ἅ!τοϑίο Βοῖβρίθὶ ἰδὲ 

ὙΌΠ] Ῥανηθῃ, ΕἾ". 2. 2 ΟΥ γὰρ ἀποτμήξει τὸ ἐὸν τοῦ ἐόντος ἔχεοθαι, πιι σϑμονι ἴθι αἴ Νϑοα- 

ἔοι χὰ Ὀοίάθη δ ϑυρει. 

το]. 15 



40 Πα ήτο: 

Ῥμιοάθι. 10 ἀἰσὸ ἄθὰ 5ΟΒΙ]αΙ,. ννῖθ ὁ δ}. ἰοὺ ΘΟ ΘουῖΘ τηϊδέο. 

[τ οἴπθη ἴθ {{π5 ρου Ὀ] 16 κοὶῦ Ὀοαγρομοπάθη Ζαβίαηε!, ἤδη ὁΡ θη (ἀδίζοιη 

πἰ ἢ ῦ Ζιβο Ι θ 6. κά, αἰ θη ἀν ΟΠ] ΔΓ πίο!ῦ 15 οἷθ νεανικὴ μετα- 

Κόοσμηοιο, 5οη 6. Π1|) ἃἰκ. οἷη ΟῚ ν ο] ] θὰ Βανναβύβοι η δῖοι ν ΖΘ θη 5. Ατιϑ- 

"6. οοία θυ. υνῦσαθ. 1656 Δα α Ὁ Θυβοποῖηῦ. {πὶ ΟΡ ἤρθηβυγουῦ. » Ιλ Π 

νυνὶ ἀπ αἴθθθὴ ΤΟΡΟΒ., ΒΟ] οδὲ ον 15, 4. »ΒοΠ Ἕν ον. δομίθη ἀνθ... [})ὰ 

(ον (ΔΘΡΏΘΙ 56] 050. ἀἴοδὸ νυ ]ναηρ' 65. »Ἱπο ΠΠ χίθυῦθη « ΟΠ] 5. νυ ηηϑ "τ 

Παί. ὈτΙοῦ ὁΡ θ᾽ πὰ Θ6 ἢ χιι οἰ. ἀπ θυ Ριμκίθ ἄθοι. 

ΠΙῸΣ τ πὴ ΔῊ ΡΠ ἃ ἢ 65. Ἀ15. ΔΈΟΙ ΘΘΡΟΠ Θ᾽, ἀθν θου τα νου ἢ 6. 

οἰηἶθο Μία]. χθονὶ. νῶν. [πὶ ΕῚ. ὅ8. 3. ουβοποίηθη οἱ περὶ τὸν Ἀντιφάνην. 

πὰ θη νόυῃον (Ζ. 1) αἴ. Οτωικοί, ννἱθ 65. βοῃοῖηί. ἀαπίροίθοίθ. υνᾶσοη. [})61 

“αβαιηη Πρ ἰδὺ Ποῦ χουν. Δπ0}} Εν. 75 Ὀνϊηρὺ 16 ΑΕ ΡΠ ηθθι" τηϊύ 

ἀθὴ. ΘΓΟΙΚΘ. Ζιβδιητη θη, Οὔπθ. “δ ἅπ6 } Πῖθ ἀ6᾽ Ζιιβαυη 6] 110 ποίου 

ἀοαθ οἢ νυν ο". Νιμ 5ὸ. νῖ6] βίθῃῦ τπδῃ, (δ α16. Νίοιμτιηρ (165 ΑΕ ΡΠ πο 

516 ροόσρῃ 416 ΟΊ κου τ οῃτοίο, ἀπά θυβϑῖῖβ ἄρ ν ῬΠΙΠΟΙ 6 η). πο ῃῦ ΡΟ οαϊοίο. 

5ὺὸ. νῖσα αἴθ ν᾽ ουμηύαηρ' ΕΙΒΘ ΠΟΥ 5. ὙΠΟ Π ΘΙ Π16 ἢ. 8 Απτ ρθη δ πο5. χα (01 

ΡΙκα θοσ. φοῃδυῦθ, νυν ΊοΠ 6. ἔλοῖου οοβδίπηῦο ΜΠ ΡΊ ον ὁνΡ ϑομα]6 (χ. Β. ΡΠΙ- 

Ιο ἢ 465) ἃ15 ΔΟυπηΐρθ τηἱῤ 5οἤθ θη. Δαρθη. οι οΠτοίθιι. [ἢ (6 Βο- 

ΘΙ ΡΠ16. (65 ΡὨΠΟΙΙ 65." οοίζί 90. ῬΕΙΠοάρηΣ (ἀοΥ ΟΒ] 5ΙΟΠο δι Ν οι- 

ἔἌ55ου ἰδὺ) τηἱῦ Δη ΡΠ 65. ἀπιβο μ᾽ της ὈΘΒΟΙ ἸρῸ 1Ππ. βϑίπθη ΠΟΙ 6. 

Ὧθ6 1 Ῥϑπαπ 610 χὰ Πα θθα, ΟὈΡΊΘΙΟΙ οὐ" προ! βοίπθ. ατοιδναίον [ο]αοβ, (6. 

ἴῃ ον ΡΙ]ΟΒΟΡΙΪο (ἃ. ἢ. ἰθὺ ἴῃ ἐν (65 ΠΡ κα) δῖ. ἢς ΘᾺ Ζ. ΠοΡνοΡΡα οΘηἋ 

Ῥοννίοθθη. Πὰρ6, τἰομτρο ΝΔΟΒΡΙ οΠύθ. ἄθρουν ΡΒΠΠ ΟΠ 65, ἄθη. »]ΟΙλο5. πη 416 

ἀπά θγθι. ῬΠ]]ΟΘΟΡΙ ΘΙ «, ̓ νε 6. οἰ χίο μοι. ὔπηθη. [}ὰ Το]αο5. πὶ Απΐαηρ (65 

“υν7νϑἰῦθῃ νον ἢ ΙΒ ΠΟ Π θη Δ νυ ον ῦβ ΘΠ ύθ, 50. σον 6ν ΕΉ]ΚΟΙ Α ΠΤ ΡΠ Π 65 

ι οὐκ ἔχει δὲ ταῦτα [πρὸς Οτ]ωικοῦς ἐπανακτικόν, οἷον τὸ τῶν Ἀντιφανείων δόγμα 

τῶ! δέχ]εοϑθαι τῶν ἀπροαιρέτων πλεῖον [κακ])οπ  ο]τοτέρωο δοκούντων κενοῖς ἡμῖν οὐκ εἶναι 

τἀγαθόν ποὺ. 

5. Πῖοθο Απδίοθί νυν ἀπο σόοι (όπου (ἃ όχι πὶ ΕΠ θι5 ΘΟ )ὸ 

ἴν)} νοὴ ΕἰΪηροιίαι θα. μαροί. αὐἱ τοίέ. ρμλῖίοβ. ὧδ αὐοοίῥμα ἀοοίν. ρμαγί. (δι. τοῖς. ὃ. 46. 

νου νοίθι. 1} 55610 6. οὐνν ἰδέ οὐ" [{π ΝΉΚΑΒΙΚυαΙοΒ. Ν᾽ 6]. ῬΕΠΡρΡβοι, Πορηὶ. 52. 4381. Βἴοιθ χὰ 

Ἐπ. 65.595: 753: 

Ὁ Ῥὰγ. σις, το 4. Ποιὰ πβοθρ θη. νοὰ (ὑνόποιί, ΑΒ, ὦ. ον. Ακαώ. «. Ὑν155. τοοο. ὃ. ο42. 

Βῖθμο Κό ον οροπᾶα 5. 999. [{βοπον. ἢ. 2]. 56. τ45. Τλίοβος Ζ1ταΐ Ἰαπῖοῖ 24. 4. ὡς οἱ περὶ 

τὸν Ἀντιφάνην ἐκτεθήκαοι. 

ὉΠ Ἴμη χμἷΐ ἄθιη Βοίαμίκοιν Ιοἱαος. θὰ. ΒΗ νον. χὰ ἰἀδα  Πχίοροι, (δι ιβ 11}. «Δ 1. (ἰ. 

1 826) Ἰΐοσὶ ΚΚοίυ. Απ]αβ νον. 916 Ευριηχαμρ {Ποῦ 5. ἱπὶ ΕἸ] ον ἀθβρα}. Εἰ". 24. καὶ πάππον 

ἔχοντα ἰόϊλαον χὰ θθχνν οἰ ἴοι ((νδιηονί. Κοϊοί. Ὡς 182). βϑιο τοῖν κοίποι. (ὑπ. 



Ῥηϊοίρηιος ΤἼθον" ἄϊο αδίίο Βιιοῖ, 111 Κοϊ. 12 4τ 

ἄδην πάτο, ἃ. ἢ. ἄδν (ἰδπονατίου. 65. θπομ. ἅπ. ΡΠ ΟάΘηῚ ΒΟΥ οἸςϑ᾽ ο ἰρὺ 

ἴππι ἀπ ἢ ἴῃ ἀον ἘΠοίους". 

Μι ἀον Αὐβαξβαπο, αἱ! Απρμαπο5. οἴη ΞΟΠα]ρθηοσδο 65 Ν᾽ ΟΡ ΓΆΒΒΟΓΕ 

βοὶ, ᾿ξ 50. πὰ ἅτ αἴθ οἹ ΠΟΙ ΠΟ Πουνν οἶδ νο]]δίβηα ρ' ου]α] θη Δη- 

(ὩΠσαπρ ον ΚΟ]. 15. 5 ἢ. ἤδῸ} πιοίηοι. Δθίπιιηρ νου ηῖρθ. 61} Ἃ6ι 

ΞΟΠ νὸν ἄον Ν᾽ ουἀδααπρ' ον ΝΑ σηρ ἈΡΠΠ ΠρΡῚρ 5οὶ (ἀναδόςει τὸν ὕπνον 

οἰκεῖον ὑπάρχειν). θ᾽ απρίοη αἴθ Απτ ρἤηδη δου, Ὀυαπο θη. τυ ἴΠ νῸ ἢ] ἢ ἢ 

ΓΘ ΡΖ] 556. [6 ηΠ ὙΥΡ 566. (δ πἰθιηλη νὰ ΑΌΘπα χιπὶ νγθοῖκο ἀον 

νονάδασμρ 65. ΞΟΠ] 5. Θά ΑΤΕ, ΤΟὮ] θυ, ἀπ χυναν ἴῃ ἈΠ|6ὴ ΒΆ]]Θη, ὑγΘη 

νΥἶ οἷπο οβίϊπημλτο Ατὸ νοῦ ΝΑ ΠΡ ΖῚΙ τιη5. ΠΘΠΠΊΘη.« ΔΉ ΡΠ Δ Π 65. Πἰ πΊπηΐ 

11δν αἰδὸ Εὐοκβιοηῦ ἀπ αἴθ Αϑεοϊοθῖθ 65. ΒΟΠ]αΐοβ, αἴθ τ θοὶ Ἐριααν 

Πηάθη (5. ο.).. 1) Ὀϑυοῖβ Ασϊβίοίοϊος αἴθδο Αηϑίοῃῦ νοῦ, ον οἰδ ἀἴθα 

ΠΟΘΝ πιομῖ5 Γὔν αἴθ ΟΠ] Πρ ἢν ρ κ οι. ΤΡ ἰδ οἴδηραν Ὀοδίσοθύ, αἷς 

ανῆπάθ, αἰ ἄθη (ἀο θυ] {ὐ 16. ἀφθαροία ἀ6ὺ {{Ππ5 6  Ὀ] 1.6 6 ὈΘαΙΌΒΠΙΟΙΙ 

ΘΡΒΟ ΘΠ θη. ἰββθη, Ζὶ ὈΘΒΘΙ ρθη, οἷπθ ἔταρο, ἀϊθ ἐν ἴοι ἀπ Ροχϊραΐος 

Κοῖπο Βοαδαξιηρ πα τἀπὶ ἀ16 ΠδοΠαίθηβ ἴῃ οἴη ΡΟ] ΘΚ σόρθη Εἰ τι: Ὀοὶ 

ἱπηθὴ. γον κοιηπηθη Κῦπηϊο. 50. Βοῃοῖηῦ τὴν ἀἴθβα Ερυν Πππηρ' ῬΠΗΠ]ΠΟ οιη5. αἶδ 

ΔαρΡ ἢ νι οἰκο ες Ζιι ΘΡ Κα γοβοῃ θη οἰκο χὰ ουνγοίβθη. [)85 ΠΟΙρΘη6, ἀἃ5 ννῖο 

οἶπθ Εουβοίζαμηρ' 465. Ζιταῖο5. 465. ΔΠΓ ΡΠ 65. διιβδιθηῦ, θοδίδοιοῦ. α1656. Αη- 

πᾶ ἢ πη6. εἶα Πῖθι τπιηζυν θ᾽ [Ὁ] Ὁ οἷη ΠΡ ΚΘ ον ΒΡΥΙΟΠ . ΕΞ τ] νΟΡΠΟΙ ροβαρί. 

αἴθ ν᾽ δνάδιπιηρ ΘΡΟνάθτο ἤθη. ΞΟΠ] ποὺ πὑνθθοη 6. ΘΘΠΟΒΒΘΠΘη ΘΡΟΙ 56 ἢ 

τὴ Δ] θυ θἴΠ6η. ΒΟΠ ΘΙ ΤΠ] ὙΓΘΡῸΠ ΘΘΥ 5561 56 ἢ νου  ΘΡ Δ ]]}16Π 61 οὐ θυ ρο- 

τα θΖι ΒΟ Β] Δ ΘΟ πον ΝΑΠΓιΠοϑυ 61. ΞΌΪΟΠΟ. ροίβθη αὔθ πη. ρου Ὀοὶ 

ἄθη (δύξονμηα Π] χοῖ θη ἰοῦ νογαιιβοθβοίζί. τνοσάθη (ΚΟ]. 15,11): » θη τυ 

πὰ ἀθου] ρθη, «ἰδ! 116 ΝΑ Βλπρ, γ ΊοΠ6 16 (ἀδίζοι. χὰ 5160} ποῆτηθη, [δἰ η- 

[6 1110 ἀπ ΘΙ] 10} ἰδὲ ἀπ ὁἢπ6 ΠΡ πἶβ οἰπν θοῦ τυῖρα, ἀδ} 5ἷθ 

ἈΌΘΡ ὅπῸ} πἰομῦ δηξουπί ἀθπὶ ΞΟΠ] θη ΒΘΕΘΗ] Ζὶὶ ρΘθθη Ὀγυάποι θη, αἴ 

ανἄοιοπάθ ϑομνγοσο χὰ ᾿οβοροπ... τὰβ ὑπὸ 65. ποῖ, ἦα ]1ὰ ἀοοῃ ἴδ 

Ναύαν (ἀν Οἰοα) νουβο θη ἰδ... .« (πδη οὐρϑμηχί ΠΟ. ΠΠΒΘΡΘι ΒΒ] 

᾿ 516Π6. Ονδπουνί, πλ. 215. 53. 590. 

5 Ονόπονί ΠΕ Απερπαπθα [τ οἴποπ Ῥουραίθα κου Αοἱοί. 5. 94. ϑ΄ἴο!ο ἀαν μον 5. τ 2Ο ΤῈ, 

Ε. Μν ομαππ (Ῥαιῖὶν -ν βουνὰ Η. Εν 1 2522. Νν. 20) ἀοπ ἢ χίθυὶ ἴμπ τέ ἄθιη. μοὶ (ἝἸδπι. 

Ῥαράδλρ. 1 τὶ 53. (155.1 518]. σεπαηπίοπ Αὐ)ῦ ἅτι5. ΠῸ]ὸ5. (μίαν τῶν νόου αἰτιῶν ταύτην 

εἴρηκεν τῶν ἐδεομάτων τὴν πολυειδίαν). ΑΡοι" ΕἾ". 75. 1818 βίοι παῖδ Ἀνλι Πομοη Ἐτάροι. ὙΚ0}} 

Καππι ἴῃ Ν᾽ υ ἰπάπηςσ Ὀνπρθη, 

᾿ θ.Δ5. Δ  Ά]Π]6πάς παρακελείυομέν)ους ὕπνωι θυ κᾶν: 5ῖο ἢ. ἡ ΟὨ] διι5 ᾿Ροπίβοποι: ῬΟΪΘιηΙΚ 

σόσοι ἴθ. Ποιηθυϊβίθυοθη ΘτοΙ του, αἴο πὶ αἴθ Ῥονυβοηϊ)αίίοι ον Πὰς. ἄθπκοη. 



48 ΠΥ Έ,5: 

Ἰνο Ζα]θρθη᾽), νυ ηπ τὰ 416 ΝΙΟΡΊ ΟΠ]κοῖύ Παΐ. δῖοἢ ἄθὴ τποα!ΠΖίονίοη ΞΟΠ] (τὴν 

ποιότητα [15 ΑἸ 5 }}1{{61}}) θοτ οὶ ἐΖι μ] θη πα ππθὴ ΠδοΠβίθηβ. οἷπθ 6. 

ἈΠΒΘΡΘῚ. ἤθη] 16 η 6. πῃθ. θυ ὶρ Ζα] 556} ἢ 

ΝΔΟΠά θη. οὐ 50 θη ΤῸΡοΟΚ ΤΤ]ερὶ ὕπνου ἴπ ΑΠΒΟΠ] δ ἃῃ ΔΠΕΡΠΔΠ65 

Ὀθοπαᾶθί, οϑῃῦ δ τὴϊῦ ἄθιὴ ΚΚαρὶζ6] ΤΤερὶ ἀναπνοῆς ζχὶ ἨΘΡΙΠ ΔΤ ΟΠ ΟΒ, ΘἸΠ61 

46ν θραραυξοπαβίθη Αὐξονιτθη 65 Κθροβ, ἄρον. [Κο]. 15, 20: »Νδοῖ Πο- 

ΠἸΔΤΌΠο5. αὔθ. τνἷ τὰ αἴθ (τίου. ὅπ} οἷη- ἀπ ἀπβδαίχσηθπα! ἀδηκθη. 

θη ὅπι6}} ΠΙΘΡ Ι ΘΟ ὙγΟΓ 6 ὙΥ1 δἷθ ἨΠ5 ΠΙΘΠὐ τ] 6 ἢ} ΟΠ Πη6 6165 415 5016}16 

ΤΠ θΘνγθβθη, ὐνῖὶθ ὙΠ 56. ἸΠΒ γΌΓΠΘΙ νογροβίθ!]ῦ Πα θη, (6 η]θη Κὔππθῃ, 850 

ννθηΐρ νῖθ ΕἸΒΟΙΟ οἤπθ δ 55 ον, οὐον Ν Ορο] οἤπο ΕἸ ἄρ] σατη ΕἸτρ' ἀπιΓῸ]} 

416 Ἰμιξϊ. Πθπη ἦἴ65 ψ|8ὺ 510}. δθηβουγοηΐο ἀθηϊζθῃ... «« 

16 Νούνθπαϊ!ρκοι ἄθν Αὐπηηρ τᾶν ὙγῸ}] 16. 26 --- 32 Ὀεοτ ποῦ. 

Πάν οπ 5ἰπα πὰὰ ππηαδιίθατο οί δυο. [6 ΒΟμα8 θογοῖτοῦ ἀθη {ΠΡ ου- 

ΘδΠρ᾽ ΖΠ ΠΟΘΙΘῚ ζἈΡ1061 ἄρον αἴθ αὐ ΘΒ ΌΤ Δ ΘΠ 6. νὸν ([ζ0]. 15. 5531.). ἀἃ5. 

ννῖο ἀν ΣΌΠ χοῖρὺ, ὅπ. αἴὸ 1)ατ]θοιμρ 465. ΗἩυ ΠΡΟ ΠΟ5. οἱθύ. » Μη ἀδν 

πἰοπῦὺ θομααρίθη, ὁ5. οὗθο Ῥτοβαΐ οὗον οἴπθ. Ροθίϊβομθη [ϑαύ, ἀν πἰο 

Ζζαπ (1 ϑιι νη) εἰν Αυβαίσηπιηρ θοαἀ νΓοθ, τνῖθ 65. 718. Δ 6} Κοίπθη οι ηθο 

Θμη6 εἰ, κοί Εδθιθυ" οἤπ δ ἄτιηθ οἱ... [)6ν Ἰοίζί Ν᾽ ουρΊθο. Καππ 

Ζὰ} Εὐϊδαίϊθνηο 6. τπϑι πο ̓ βοιθη ΔΌΒΙΟμθ ἀπα χι ΒΘΟΠ σε ἰριιη ρ᾽ ΤΠ ΘΙ ΠΘ᾽ 

ΤΟχΧ μου θ!Παηρ' ((8115. 65. ἄθθοι Θά ΔΡ) ἀαγο Ποτδη ΖΘ μη ρ' οἰπον ῬΆΓΆΠ]6]6 

ἃπ5. ΕΡΙΚῸΣ ΠΟΟἢ νουβί πα] 16} 16: Θοιηδοὶῦ ὑνορθη. Παηιο ποραί, Ὀδυϊο ίοῦ 

ΟΙθοο (6 ἤη. 1 9, 30, ομρηξ ἐδ γαΐίοηο πόψιθ εἰϊδριμέαίίοηε, χμαην οὐ γῈηι 

φοἰιρίας ἐαρείοποια, ῥιρίογείνι5 οἷο) οἷέ. ϑοη πὶ ὅθ ρεέαί, μὲ ἐαἰενε ἐφηθηι. 

ηὐυόηι 6586 αἰδαηιδ. ΑἸδο αἴθ Πἰθομεξου ραηρ 465. Τα Ἐρυ]ηχῖρ5. ουρὶὺ 510} 

Οἤπθ ννοϊΐουο Βορυϊηάτηρ δῖ. 46 πὶ Δ]]ρ πηθίπθη (οί }}]. ὙΥ 16 πδὸ ἢ [μι τ 6 Ζ 

Ι.422 485 εαβοίη 465 Κῦγροιβ ἀπ 0} θη βοηδης ΘΟΡ 7.15 ἔοβιβίθηῦ, 50 

ΔΊ 0 ἢ 76 πη65 Ρυϊηχὶρ. ΕΡΘπηβον θηΐρ, βαρὺ ΡΠΠ]ΠΟΙΘ μη (Ο 6 ν᾿θ 6 ἢν ἩΘΡΠΔ16}), 

Ροάδνι 65. οἴπθβ Βουγοῖβοα [ν᾿ αἴθ Νοῦν παϊρίκοιί (65. Β΄η- τη Αὐιβαίμη θη. 

ΕΒ ἰδῦ τυ Βο ΘΙ Ώ]Π16 ἢ. ἐδ! αἴθθθ τόνου ηρ ἀαρο ἢ ἅ]τογ6 Κοπ ΠΌν ΘΥΒ6 1 

ΕΒ ἰδί βοϊίβαπη. ἐαἱδ ΡΠΝ. ποθ! οηΐννθᾶθυ μήτε πεζὰ μήτε μέτρα (οάθι ἔμμετρα) βᾶσίθ 

(νῖθ Τλιο. ΠΧ ῖρ].. 25. ὡς πεζὰ μέτροις παραβάλλειν) οἄθι: μήτε πεζὸν μήτε ἔμμετρον φθόγγον, 

ἀθου αἴθ. ΒαοΠ βία θην οϑίθ. ϑϑβία θη. ΒΟ νυ υ 0. οἷπθ ΚοηΖίπηθυ6. Ελββαησ, νύθππ πἰομ οἴννα 

πεζὸ φροϑομνίθθθι νγαν. ΔΡΟ ἄθιη νν ἀθυβρυῖομ ἁπομ. αἴθ. ΑΝ οὐἰβίθι!αηρ,. 

5. πῦρ ἂν (μἰομ οἰννα πυρὰν). {Πῦϑν ἀἃ5. νϑυβίθ το ἂν 5. χὶ ΕἾ. 65. 5. 

3. Ὅϊ6. Βείβρίθιθ β'πα παι νυ! ἢ} ἐυῖν τα] ἀπ Κοηροα ἁπο] βοηβί υυΐθᾶθν, Ζ. Β. ΕἾ τα τϑ 

Εν, διοῖς. Π| 324 Ανη. ἐπεὶ τί τὸ καταλειπόμενον [πῆμ] 9 τοῦ θείου Ἄνευ προνοίαο] : ἢ τί [τις 

Η5. : νϑυ. ] χιόνος, ἄν ἀφέληι τὸ λευκὸν καὶ ψυχρόν: τί δὲ πυρόο. ἂν τὸ θερμὸν Ἵβέφηιο. 
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ἃηροσοοῦ ἰδύ. ΑΡῸῚ ἴθ} υνῦθθίο Ἰκοίπθη ῬΠΠ]ΟΒΟΡ ΡΠ ΘΝ. Ζιὶ ΠΘΉΠ6Π, 6᾽ θη 

(ἀδιΐουπ αἴὸ ἀναπνοή ὩὈΟΘΕΡΙΌΘΠΘη. ᾿π ἴ6 ἁυ δον Ν ΘΟ ἀπ 65. ἀθσβθὴ ροΙ ΒΓ ΙρῸΡ 

(ἀοὐοβθορυ  νορ ἀἴθβον ΜΘ ΒΟ ΠΟ Π] οἰ ῦ. ἈΌ5Θ θα. πηι βίο᾽. 

ΕἘπῸὸ Κιοῖπο Κοσυοπὶβ ᾿οἰζοῦ χὰ ἄθπ πξβο!βίθῃ, ἰηουοαβαηίοβίθη Δ ΒΟ αἰ 

αἸοβθο5. Βιιοῖιθβ ἄρον, χὰν Οἱ δύο υ δ οο, 6 ἀν ἔπη ΟΡ ἢ 115. οἴη Δὰ8- 

ΖΡ ἃ ΠΟΙ ΔΙΌΠΟΒ, ἄθη Θ᾽ γῦρο}. Δη ὉΠ ιρί,. Ἰοἰτοῦ. 

ΚΟ]. 15. 36: »Αας (ἃ5. ἀδνΕ πιὰπ ΟΠ δι ἴοι, ἀα8' 5 519 θυ ΘΕῸ 

ἘΠῚ ἀδν σορϑηβοϊ το οη. {ΠΠ|0Ρ] Πα] τὰ πρ θοάίθηθη, θη τνὶρ νοι θη δἷ 06} 

πο μῦ 56] θοῦ ΟΡ. πηΖοιβίου θασου ἀοηΐζοη, ὑγθημ δῖθ. οἰηθ. Ξρσασμθ ἀπὰ 

Βοροηβοιτρ 6 [Ππ θυ Πα] τη ο. Βοη θ᾽ δὴ. δπηηηθη Δίθηβομ θη. ἈΠ Π]1ς ἢ. υνἤγοη. 

Ἐξ νἄνο 716 ἄοοὶι ἴῃ Δ ἈΠ ν Ποῖ βορὰν ἀοι ΟἸΡΙῸῚ (δι Πλυτη ] οἱ, ὑγομ 

8116, αἴθ ννῖν ποῦ νου κυροῦ βἰηα, ἀπ 5. (6 Ξριδο] 6 θοαἸθηΐθη, ἀ16 Οὐ ἰΐον 

ἀαροροη δηΐνθον. νουκυϊρΡοΙῦ. οὐδυ ἴπς ἀἴθβοη 5 οἸκΘ τιη5. πο ῦ ο]οΙοἢ- 

ΘΟ ἀοῦ. τυᾶσθθ. θθπη Ὀοίου]οὶ αἰίαμροη νὸη δ βθη Κῦππηθη ππν δι 

οἶπο ἄθι Βεϊάθη ὙΥ̓ οἰβθη β[οῖν ἀν 1δαξβ βου ρον “ΘΒ ἢ] ρθη ἤ. ΔΙ Δ]16ΠῈ 

ἀθου. βγη ἄδὴ Ὑ οἴβθὴ ἃι5 (ον ΑἸΞΒΡγΔΟΠ 6. τηϊύ ΟἸΘΙ ΟΠ ροβδιπηΐθη. οἴηθ ππῃ- 

ΔΌΒΒΡΓΘΟΏΠ ΟΠ. ΦῈ6116 ἀθυ [κπιϑὺ θηΐρθρθη.ς 

10} νουτηαίο, (818 1616. ον 15. σὰ αἰ 56 ηῚ ΟΠ Πα δὰ ὈΒΟ Πα “465 ΒΌ ΘΠ 65 

510) τηϊῦ τηΐρ ἀπσῸ}) ὅἀ5. ΠΙΟΚΙομῦ. 465. ΡΙΗΠΟ Θ βοθθα. {{π51}}5. ἀπ Πρ Θᾶν- 

Βεϊδοῦ Ππαΐ. Πῖ6Ρ ΔΠΡΈΠΟΒΙ {ΠΥ ΡΆβο ῦ πη οὐ] ΟΠ ουῦ ἀυίαϊηιοί. 1) Ίοβον ΔῸ- 

ΒΟ εἶ σύ ἀυσο βἸ το ἀπ] 5 α τ ἀπ ἀπὲ ΞΟΠ] βοραν ΒΟ πη 5 0}} ρ6- 

ξουτηῦ. [)ὰ5 ἰδ σὺ ΠΟΥΠΊΆΡΟΠΟΒ, ἄθιη ΠΡ και Ὸ5. γῸ}}} πο πη αὐπηα 

πᾶ 0 ἢ) ἄθπ ΤοΟάΘ Μούνοαουβ. α16 Ν᾽ Θυυν]τππηρ βοίηθ 5 ΘΠ α]6. ἴῃ βϑίπμθηι Τ᾽ βίδ- 

τηθηΐ δηνουίγαιίθ. ΝΆΘΝ οἴποῦ Ομ Θ]]Θηδηραθο. ΟἸοογοβ "ἃ, αἴθ οὺ ὑνϑ ἢ βο]θἰη- 

116} εἴποι Βουϊοὺ 65 ΚΙοιοσηδομοβ. ἀθον αἴθ ὙΥΔουΙοραηρ ἀν ΡΙΚαΓοΙ- 

56 (ὐὐξουν οὐβίθ! πη ρ ἀα1Ὸ]} Κτπθα]65. θη ΟΠ 6. ἰιᾶΐ, ἀν τᾶ τηϊΐ 

ΘΙΘΠ σοῖς ΔΠΠΘἤσηθη, (88 465 ΝΥ οὐἷς 45 Ἡριτηθτομος. Ἐπιοτολικὰ περὶ Ἔμ- 

πεδοκλέους 16η6 διέ μΎ] 16 Π 6 Πδυοριηρ Περὶ θεῶν διαγωγῆς, 1πΔ ἀθρϑηβδίζ 

Ζὰ ἄθῃ ρυ ΠΑ ΡΌΓ ΘΙ βο -οΡ ἢ ΒΘ θη, ἀπο θοὶ ἘΠΊ ΘΟ ]65. τα Ρ]αΐομ ΠΔ 6 }- 

τυ το πμάοπ το! ο βου [46 θη δας πο]. ὙΥ̓Θηπ ππ5 ἴδ απ ΠΡ] ΠΟ Ποη, ον πἰομΐ 

1 Πίος. ΓΧ τὸ (Ῥογ5.3 ὁ. τὶ τ ἢ. 42, 24) ὅλον δὲ ὁρᾶν καὶ ὅλον ἀκούειν. μὴ μέντοι 

ἀναπνεῖν. 

3. μηδ᾽ [ἑτέρ]ως μηδετέρων ἐκκοτιτόντων ἀναφθέγματα βομεὶηΐ αἴθ οἰ πχίρθ θη ϑἴπη θηΐ- 

ΒρΙΘοΒοπᾶο Ενσίπζαπο Ζὰ βοῖπ. Πὰ5 νον ἀναφθέγματα ἤπαοί βίῃ. ποο θ6ὶ ῬΆΠῸ ἀθ βοιπη. 

Π τη (ΠΠ 262, τ3 εῃα!.). Ὁϊ6 Ῥοϊάθη ἊΝ εἴβοη. ἀν ΜΟΡΠ ΟΒ]κοῖς ἀον ΘΓαμητη μος βἰπᾶ: 1, δπ- 

βοθονο πο οι Κσρροιαπρ ἀν Ξρυδομονραπηθ, 2. ἀπάοθγβαγίϊσο Ονρδηϊβαίίου. ἀθν' ὑ  οβθη. 

3. Ὁ. παί, ἄδθογ. 33,92. ϑῖθῃθ 5. 52 1. υπᾷ γό{. 

Ῥλεϊ.-λῖδέ, Αὐλ. 1916. ΝΥ . δ. Τ 
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50 ΤΕ, 5: 

νυν ΡΠ Ποη ἢ Αὐδχᾶρο ἀάγαιβ οὶ ῬοΡΡΠυσῖοβ 7)}6 αὐοίἠιογία αἴθ ΤΊ ] οἰκεῖς ἀπ 

αἰ Τοπμθη2 αἴθ565. ἰσθῖιθ ΦὔΠρΟΥΒ. ἈΡΒΟΠ ἄχθη ἸΆ556}, 50 Ζοὶρύὺ Ῥ]]Οα 6Π), 

(ΟΥ δ᾽ .ἢ. τπθὴῃν ἂῃ αἴθ νον πᾶ], ἀὰ 6 αἴθ Εοση. Ττοίζ α6ι {Ππη5{1Π|516- 

τη ρ 65. ῬΟΙΌ]Ι σῖο5. Ἰἤδὺ 510} οἴη ἀοῦῦ Ὀουνα νίοῦ ἩΘυ Ἀγ ἢ ἴβομον Κατ ς- 

ἁαβάύσαοῖς ἸΟΙοἢῦ νὰν] ορῦ ΘΟ] ἴῃ. ἀθιὴ 5.116 ῬΗΙΠΟάθιη5. νυϊθαθρῆπάθη. Ηρι- 

Π1 10} 50 Ποὺ οἴπο ΡΟ]θιη βοῆς Εσόγίθνιηρ, ἀθύθη ΤΠ υϊαηἐ 1πΠ8] 016} Δα ἢ 

416 ΕΡΙ Κα οῖβοο. ΘΠ Θ ἢ ΖΘ ΒΔΙΠΠΠ] πη ρ ὈΘχοιρί δύ, τηϊῦ ΔΟΥ ἴῃ 16 ΠῈ} ΞΟΠ 16 

ἈΠ 1 ΟΠ θη. ΠΟ ΠΟ θη. ΝΥ ὁπάπηρ,, »α16 Υ Θυ θο τον 716 ποὺ ΜΙ οἰ ππιηρ βἰγοίζθη νΟη 

ΕἸ τη τ 6 1} 10}161 Πλιι πη οἷ « (Ἠλιβάτου τινὸς γέμειν εὐηθείαο). Βοὶ ἢ ΠΟ θιὴ βρυϊοῃῦ 

ΠΟΙ ΔΙΌΠΟ5. νη ἄθτὴ » ΙΓ] ἀθυ Πυμηηῃοῖζα (ὑπερεύηθεο), οἷ δου, 485 

516} ΠῚ ΠΟΘΙ ΘΙ ΏΠη8] ἴῃ ΠΟΙ οΥἸΘΟΠβοιθη Τἀτοραῦαν, ἀπ Ζυγὰν θοὶ Ρ] ΠΟ 61} 

56! δύ, τυϊθοσἢποι". 

[01 ἡδοΠδίθ ΑἸ Βοπἴ ΘΠ πο] 416 πὰ 6] Θροπ 6 ΕΤαρΘ, ἡγ6 16} 16 ΞΡ 616 

ΒΡΓΘΟΠΘη. αἴθ δίζονῦ ῬΠΠ]Ο 6 μ- ΠΟΘΙ ΤΟ] ΒΡγΙΟ ἢ 5196} ἀδυῦ θ᾽. τηϊῦ ἸΟΡθ6Πη5- 

γγθυίου ΕΠ 50}} 1616 η] 1610 δπ5 ([ΚΟ]. 14, 6): »1]π4 Βεῖτη Ζθιιβ, τηδη ἀἁτε ΟἹ η, 

516. ΒΡΤΘΟΠΘη. αἴθ. ΠΟ]]Θηβοη6. ΡύδοΠ6. Οὐδ᾽ οἷπθ μη ]16Π6. ἴπγ6 ΑἸΙΒΒΡΓΔΟΠ6 

ΔΙ τη τηϊῦ ΕἸ Π5ΊΟΠῦ ΠΘα ὉΠ1Ο κοῦ (πη ΕἸ ΟΠ ΕΘ κοῦ τὰ πδοΠβύθηῃ δαδα νϑὺ- 

θπάίθη, τνὶθ ἴῃ 116}185) 4116 ὙΥ̓ εἴβθῃ, βονγοὶῦ 516. 50 μοί ϑθῃ ὄμπθη, ἴῃ ὈοΖιιρ' 

δα ἀἰοα 116 116. ΑὐΕΠΚ τ] 0 ἢ. 516}. Κο ̓ ΠῚ 56}. ν ΘΒ  Ι Θάθη θη Κρ Π6 ΒΘ θπθη. 

ὙΥτν υνίββθη 78. διι0}}, ἀδ|8. Πὰ 5016 Π6, αἴθ βίοἢ δ Π6]]Θμἴβο θη Ξργδο!θ θ6- 

αἴόηθη, ν οἶδ ρθινουίθη δἰηά; ἀθηη ἅτ0 ἢ, πη ρΟρΘηβοιτθ 6. ΑἸΙΞΒΌΤΔΘΠ ΘΗ 

Ζατη ἄνγθοκο νὸμ Δ ΓΘ ΠΡ Γιηρ.η. (ποξϊρ βδἰπα, ἤπαθὺ 416. Ξργδο]}6) ἀἴθβοῦ 

[4.. ἢ. ἀδν ΠΟΙ]ΘΠ6η] (ἀἴ6. τηθἰδίθ Απννοηπηρ), (μἰοῃῦ τὰν ἴῃ 46 η) Π6]]6ηϊ- 

506. Θιδατθη(, Βοη θυ. δι ἀθὴὴ ραπΖθῃ ΕἘΤΑ], 615). « 

ὑ ἢ ΠΘτ πᾶν 5. (6. ἴῃ βοίπθμηι Ὀοβίοη Βιομο Τλθορἠγαϑίοβ᾽ δολνὶγέ δον Εγηιηιρ οἱέ Ηον- 

ἹΠΑΡΟΠΟΒ5. ἅτπ|5. αι" » ΝΘ ΠΟ] ἀββίριιησ, ταϊξ ον αἴθ (ἰΘβο ο ββοινοῖθθυ ἄθυ ον θοίβομθη ΡΒΠ]ο- 

ΒΟΡΠΐο ἵππὶ χιὶ ὈΟΠπα πο]. ρῆθρθης, ροροίζοὶ Παΐ, θοπαυρίοί, 45. 6 ϑοίζοῃ ππιΐαββοπαο Εχζονρί 

Ὧ65. ῬογρΠν το 5. 561 νυν ΉΠ 0 (5. 8). Τ)ὰ5. Δ {δὲ 5. ἢ βοπου ἀαγοῖ αἴθ Αὐιδζίϊοο ἃτι5 ΗἩΘΡΠΙ ΤΌΠΟ, 

416. πὴ ἰοἰχίθη Ἴ 6116. ἀθν Κύριαι δόξαι δηρθιᾶπροί βἰπα (5. [56 ηθὺ5 (ΘΠ Πα ον Ζϑ ἢ ληῖβ 5. 307 1) 

νυ Ἰἀθυορθη. ΡῬονΡΠντῖοβ. Παΐ ἤροΙ σοβο δ] τοί τἀπὶ ΠῸῚ ἀον Δ Θυβο ἰάθη ποῖς ον ατππαδηβι μέθη 

80} ΟΠ] ΓΘ τη 556. 

2. 1). τὰ. ΝΠ] τὴ Εν. τ6Β ᾿. 2332. ὃ βικ τοὺς ἤπιοῦοθαι λέγοντας ἡμᾶς ὑπὸ τῆς 

μουοικῆς τῶν υυχῶν μαλαττομένων καὶ τῆς ἀγριότητος ἀφαιρουμένηο, ὑπερευήθειςο ἄν τις 

ἡγήσαιτο. Εἴη οὔθηβο βοἰίθπου Αὐβάγαποις ἰδὲ ἡλίβατος εὐηϑεία. Εὰ παὶ βοῖη (ἰορθηβί Κι πα] 

ἴῃ. ἄθὴ ΡΙΠκαΡοἴβομθη. οο. (65. Κομλκουβ θαπιοχθηοβ ὅθ νὸπ οἴπθπὶ Ἡλιβατον κακόν 

ΒΡΙΙΘΠ ΕῪ, 2.22 (ΠῚ 349 Καὶ). δ αβ ἀδθὺ ΌΟΒ. ουζβμ!ῖ, ον βοὶ μοὶ ΕΡιΚαν ἴῃ αἴθ Βομυ]ο σο- 

ϑάηρθη, σϑηῦ ὐνῸ ἢ} δ ἀθη ΠΙομίον. ἀθν αἴθ. ουροί!!οπθὴ ῬΉΡΆβθη βοίπθβ ΚΚΟΟΠ5. γϑυη 10}. 

ἴπι Κθρὸβ Δι [ἡ Θϑοππαρρίὶ Βαίίρ. 
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16. αὴ5 50 πϑὶν δυβοῃθίπθηθ Ζανθυβ ΠΟ Π]Κοὶ τ, στηϊῦ ἀθυ ἀ6ν ΤΠρΡΙΚαΓΘΟΣ 

βίη Οὐ θο 5. ἢ 415 αδύθυβρυΆο νογαιββοίχί, μαὺ ἢΠπνὸ Ὑ  Σ26] ἴῃ ον (ἀδίτοῦ- 

ΒΡΓΔΟΠ 6, αἴθ ἄθη ὐθοιθ. ἅτ5 ἩΟΠπιοι ροϊαπιῇρ' τνὰν δ. 5ἴ νγανὰ Ῥοβιβτιῦ 

ἀαγοῖι αἴ Τυΐυτηθ, αἴθ ΟΥ̓ ΟΙσρυά 6. ἀπ ἀπάορο Θη Πιιβ  αϑιῖβομο ΤΠ γβο]οῖ- 

Παπροη, υνὶθ οἷα ἀπο Καπηΐοι ΡὮΠΟΒΟΡΙ Θὲ ΟἸο  ἢ5" ἀπβοὶ πδ π]ουβοίχίθ [)ὰ 

᾿αἴο ΕΡΙΚαγρθον αἴθ πηθηβοπ πῆμ] 16 η6 Οἰδβία!υ ἀν Οδέίον ᾿ΠΠ]ΡῸ ἀου ἄθη ΔΙοη- 

56ΙΙΘη. ΖαρΟΠΘ πάθῃ ἘΡΙΡΠ δ πΐθη. {τ ουννίθβθη Π] 6 η, 50. υνῆλο 65. πι" [Ὁ] 6- 

τὶ οτος, ἀπ6}} 16. Ἰκιβί 5 θη ΟἸ δ θαυ απ ρθη, Ζὰ Εἰ οΙΚ5.}}Π ββοη χιὶ θΘηι ΖΘ. 

ΑΡ»ΟΥ αἴθε Ἰθμπθη δἰ ἀπο αι5. ἂρ, ἀὰ αἴθ ΒΙΙου ἄοὸν (ἀδίζον, αἴο χὰ τιηξ 

πον  Ἰκοιητηθη, πἰοἢὺ ᾿ἀ θη 50}. δ᾽ ηα τύ ἄθη Οἱ ρῚ Π] 6 ἴῃ ἀπ ΤΠ οσ πλιιπ 6 ἢ 

ἀη6 Ἰϊοηϊδάθηῃ Κοῖπο Τα ρΊκοιῦ νυ ἀἃ5. ΒΡρυθ θη. ἁυβ θη ὔππθη. Λαο] 

ἀατῖ Βοποιοῦ β᾽ο ἢ ἴῃγὸ ΔμϑΙοἢὗ - ΒΟ ΡΟ νοὴ ἄθπ να]ρῆσοη, ἅτ5 4οχὴ Οὐοηΐ 

θου ΠΟΘ 6 η (Δ θη, ἀδ|8 ὈΔΥΡ ΑΓ ΊΒΟΠ6. Ταὰῖθ. υνῖθ 65. ἅτ ΞΟΠ] 556. (6 Σ᾽ 

ΟἸΘ πη θιββίθ!]ο. Ποιδί, οὔσναβ αδίι 0 65. νϑυγαίθη. πὴ (ὑδρθηΐθι], ννῖθ 5 ἢ. αἴ 

ΞΡγΔΘΠ6 ἀου ΝΥ εἴθ ἀασο ἢ Ὀοβοπη δῖ5 ἀθα 6} 6. Αὐ κα] θη νὸπ δὴ Παιοη 

απ υἱοί, 50. στ αἴ ΘΡυΔΘ ἢ. 646 (ἀδίζον. ἴῃ ἀἴθβον ΒΟΖΙ ΘΠ ρ' 1168] 

βοίῃ. ὅ51δ Ἰθρθῃ 150, νγῖθ ἀθδουηδιρύ ἴῃ ἀἴθβοῦ Εσαρθ, αὐ ἀἃ5 (ἰοἰβίρο (ὁ 

ΝΔΟΠάσαοκ. ΑΙ ἀἴοβο Βοζίθμηρθιι ὈΘΡΆ 6. 16] 1110 }} Δι Α ΠΑ] ΡΊ ΘΒ ] Π ὔπβοη, 

πἰολῦ ἀπ ἄθη Προ  ὈΠΊββοη οὔνν ΔΙ ΡῸΤ 5 ΠΠ]16}} ὑγΔ ΠΓΡΌΠΟΙΠ 6 Π6Ρ ΟἸΟ θα ρ΄ η. 

θά Πον ἶσα. πνῖθ 65 βομοιηΐ, ποῦ 16 Κ]αηρβο μδη] δῦ ἀ6ὺ ον ΘΠ Ι5οΠο Ξρτα- 

66, βοηάθιῃ ἴσο ΠΘα ΟΠ ]κοῖς ἀπ ΕἸΟΒερκοιῦ ἴῃ ἀθὴ ΝΟ ουσ σι οοβί  Π , 

Ετη ἩΪΠΡΊΪΟΚ. ἃ αἴθ τγοῖϊΐο ψοιθγοίπηρ ἀ6Ρ οὐ θο 5 ο πο η. ΞΡΓΆΘΠΘ, νῸη 

᾿ 16 νυ θυ]οῆθη Κοπίνονυβθη ἄἀθν ΝΘθρο Βαβργίομί Ν ἃ σα ΘΙ ΒΡ Δ ἢ - Αὐἰδηνίθίῃ. 

Ποπι. Τἠροί. 3 τοῦ. 435 1. χυ]οῖχε Τὰ ΟΡ ΒΟΙ πα, ἤρηηι. 45, 81. 

5 Βίνομ. 121. 142 (1 88, τ8 51.) ὁ ΤΤλάτων δὲ (ἀθι Νὅμιο ἰδέ νϑυράθρθῦ) καὶ τοῖς θεοῖς 

διάλεκτον ἀπονέμει τινά, μάλιοτα μὲν ἀπὸ τῶν ὀνειράτων τεκμαιρόμενος καὶ τῶν χρηςμῶν. 

ἄλλως δὲ καὶ ἀπὸ τῶν δαιμονώντων, οἱ τὴν αὐτῶν οὐ φθέγγονται φωνὴν οὐδὲ διάλεκτον. 

ἀλλὰ τὴν τῶν ὑπειοιόντων δαιμόνων ((1]055014116). οἴεται δὲ καὶ ἀλόγων Ζώιων διαλέκτους 

εἶναι, ὧν τὰ ὁμογενῆ ἐπακούειν ([Ὁ]σθὴ Βοῖβρίθιθ ἀὰ5. ἀθι Τίθυνν 610)... ΑἹ δὲ πρῶται καὶ γε- 
νικαὶ διάλεκτοι βάρβαροι μέν, φύςει δὲ τὰ ὀνόματα ἔχουσιν, ἐπεὶ καὶ τὰς εὐχὰς διμολογοῦοιν οἱ 

Ἄνθρωποι δυνατωτέρας εἶναι τὰς βαρβάρωι φωνῆι λεγομένας. [ει Νάπιθ "]αίοη καππι αἰ οΠΐ 5Ό ΠΣ 
ἀπῇ οἴπθιὴ Δ ΘΒ 6. 65 ΟἸθιμθη5. ὈΘΡ θη. ἦἃ οι" [ὈνΠυν πὰ ο} ἀἴθβοπι χζονρίο: καὶ ἸΤλάτων 

δὲ ἐν Κρατύλωι. 16. ἴον. τηϊ σοῖο! Αμβίομί νοι ἀθι Ν᾽ ουβιμ παῖσαι ἀθι" Τίονο ἡπά οὶ 510} 

β6Βοπ. οὶ Αὐϊβίοί. ἃ. ρανί. δηΐμη. Β 17 [6δοὰ 35]. Αθον ἀν Ν᾽ ΟΡ βου βοποίην μον ΘοΙ κου χὰ 

βϑῖῃ. δίδῃ Κῦπηϊθ ἂπ Ἕκάτων ἄθηϊκθη. ὑγθπῃ αἴθβθυ 5᾽ 0 ἢ} τιὰπὶ ἀπᾶτο ἃ]5. οἰ ἴβοο ἔσάροη σο- 

κὔμμμηονε μᾶϊτ6. 00} υνᾶνο 65. 78 πῦρ! θη, ἀδδ ὁΡ θυ ἀσιοῃ (Ἰγβῖρρ νου]οῖίοί, τνῖο 

ἵπι Εν. τὰ Εὐν ον (Βομη 1885 8, 55) 516 }} ὅτὰ Ηοιπθιίβομα (ἀδἰζοναρονίθ.  οἰς πη πιονὲ μι, 

5. ον. Ν᾽ ττόρ. "65. 173 βομηάον ἐϊς νυ]σᾶνε Απϑιοηΐ, αἴθ ἄληη τ194 5ο ΡΟ χιινίιοῖκ- 

σουγίθβθα υνἱρα, 
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ον ἀπο. ΠΟΥ ἅτ ο ὈοΓοὶ5. τοάθη ἀπνίτο, βομοῖηῦ αἴθβοὴ. ΑΡΞΟΠ τ ἀὈΖα- 

ΒΟΒΠΙοθη. 

Ἐὰδ ἰδῦ Ἰητουοϑβϑαηΐ, (18 416 ΒΙΚΟ 515 νόσοι ἀἸ 656} (δ του ναὸ ἄθὴ ΤρΙκα- 

ΤΘΘΙπ, αἰθ 50 οἵἵ α16 ΜγᾺΠθη 65. ψ ΟΙ]Κο5. νουβροίίθη, βϑ υ50 {ΠΡ ΜΙ ΕΠΟΙορὶο 

νουγίιοκῦ, Βοχίια Ὀϑυϊο τοῦ, πΔ 01). οἴπον ἈΠ] ουΘ. 5]τ  ρΓ 1566 πη 6116 [Ὁ] 6η- 

465. Πι]οιητηὰ: » θη 65. οἷπο (οι οι. οἷθέ, 50. ἰδῦ βῖθ θηΐννθ θυ Β ΠΠηπ|- 

θοραθῦ. οὐδ Β Ππη 105. [)85 1ϑ χίθυθ ν᾿ ουβρυ ἢ δι ἃ] τη η ν θυ οἰ ἐοέθη 

Βορυ οι. δῦ δῖ6. ΟῚ βυπητη ρα θέ, 50. Ροάϊοπς δἰ 5160}. ἅ110}} 46 ΘΕΤΠΠη6 

ἀπ Πα αἴθ ἄδζχιι ποίρ θη ΡΥ ΟΠ ΟΤρα 6: Τλιηρο, Γαι τσ, Δπηρο ἀπ Μαπᾶ. 

θὲὰ5 ἰδῦ 06}. ΘΡΘΠΓΆ115. ππρογοίτηῦ ἀπ δὐροῖ ῦ ἀπ αἴθ ΕΡΙΚασοίβοπμο ΜΙ νΠο- 

Ἰορῖθ. ΑἸβδὸ οχίβίϊουῦ. αἴθ (ἀουτΠοῖῦ πῖοῃῖ. 6 ΠΠ ὑνΘ πη 516. 516} (16 ΘΕἸΤητη 8 

Ὀοαϊοηΐ, 50. ΒΡτΙ ΟΠ 56. Πδηη τητϊ 516 ἀρ ον ᾿ροθ οῖπθ ΘΌΓΔΟΙ 6. ΒΡΤΘΟΠΘΗ. 

Ὑ τι) 5011] 5ῖ6. Ἀθου ἀδηη ΠΙΘ θ᾽ ὐἸθο 501}. 415. ΒΑ ΡΒ 6 ἢ. ΒΡ ΘΠ ἢ πὰ 

θη το 50, τναστιη. ΠΙΘθῸ. ΤΟΙ 56 ἢ 815. ἄο]1561}} οἄθυ ᾿ρροη δ πθη ἃη- 

ἀογθη ΠΙΔ οι Νὰ Καπη 56 ἀ06})} πἰοῃῦ 4116 Ζιρὶθὶο ἢ ΒΡ ΘΟ θη, 4150 ἀπ οι- 

παυθὺ κοίπθη. [0 ηπ ΘΠ 5'6 ὐοο δ ο ἢ ΒΡυΙ μι , τνῖθ 5011 56 ΒΑ 56 ἢ 

ΒΡΓΘΟΠΘΙ, ὙγΘΠΠ 516. ποῦ ἀανῖη {ΠΠ|ουτῖο πῆ μπηθ ῦ ΟἿ ον {8115 δῖ Βαυθὰ- 

ΓΒ}. ΒΡΓΙΟΙδ, τνῖθ 5011 δῖ πηβοι αθθοῦ. νϑυϑίθ θη, ὑγθη 516 πἰ οὐ Πο]πηοί- 

5ΟΠ6. ΠΟΙ 6, ἈΠΏΉ]Π1ΟΙ, ὐνῖθ οἷο 6] πῃ αἴθ5. αθϑομϑ Ὁ νουβίθ θη. 850. τη τηΔ ἢ 

Αἶδὸ βᾶρθη, 416 Οοί]πιοῖῦ θϑαϊθηῦ 516}. ἄον ΞΡυαοῃθ. πολύ, {Ὸ]ΡΊ16Π). οχ βυθοῦ 

5ῖ6. ῃἰοηΐ.. [)ὰ αἴθδα Π)Θα αἸκί!οη, τνῖθ ἴῃτθ ἸορΊβ6 6 ΕΟ Ζοὶθί, τη Ζυνο 6 ]- 

Παίς αὐ Καγηθα 65. πη βοίπθη ΠΟἸουπδητ Κα] οπηδ 6 1105. Ζαρ οἰ ρο ἐ, Παΐ 

μὰ ΘΘΒΟΒ]ΌΒΒΘι, ἀἴθβοι πὰ 06. πΟΟΠ ΠΪΟΠ5. σὺ 66 ΑηβΙοΠ  ΡΙΚΓΒ. Οὐ. 

βϑίπθι ἄ!τουθη {ὔπηρον οουνναδί, αἴ6ὸ θη (ἀδίέονη αἴθ ρυδομθ θο] σοῦ, 165 

ἰδῦ ἀπο 9. ΑΡΘΙ τὶοῃτρ ἰδύ, ἀδ| ΟἸθουο ἀ165. νογϑιιδβθῦζί, ὑγθηη ΘΙ ἴῃ 

᾿βοϑίηοι ΚΚνιτς ἀον Θρ Κα βόηθα ΟΕ ον] 6 ΠΡ ἡ Ἰῃνο ΜΘ Πβ ΟΠ πἢ Π}] 16] ]κοῖ Ὁ ἀαγο]ι 

τ Ἀαν- τοαίπ: ἘΧ τηϑ' {Ερῖο. ἘᾺ- 357: 5. 230. 24) 

. 3 Ὁ)1Ά6 Τϊοκο ον Η55. γτηδολΐθ [6 σὺ. ουσὅηζΖθη εἰ (Δὲ τῆι βαρβάρωι χρῆται. πῶς εὔχο- 

μένων ἡμῶν ουνήςει, εἷς μὴ ἑρμηνεῖς ἔχει. 

3. Η1ΓΡΖΕ], ζὕμέθ)5. 2: (ὐἷο. Τ 172. ὙντΔοΥεσί νοῦ ΜΙάνοΥ σὰ (Ἰς: ἃ: παῖ. α. Τὶ 5᾽ τοῦ. 

ΖΕΙΠοΡ, Ρλεϊ. ἃ. (ὧν. ΠΠΔῈ 4495. 
4 1)6 παΐ. 4. 1.33. 92 ογληοβηο ἐδ εἰ εἰοἰἴγανε οὐδὲ διιυέ, φιλὶ δήθ ἡπαηῖδιι οὐ ροαϊϊδιδ ὁοη- 

δέαγο αἰδμηη ρόϑϑθ αἰδογουογῖη π6 ἤοο φιΐάθηι το5. τηουοέ ἐοηϑδιργαρϊδ, μα δὲξ τεὐλἐϊέα 5 φιαθῃ μι 

ΘΡρρογ μεγυϊέαδ. ἔη, ἢοηυΐγθ. γη δηλ) Ο)μηηι, εξ ἡμαἠοοέϊδ πιοηιδῖς ἤμιμιση δ εἴθ πο) σφονο ἢ φεΐα μη ροαὲ- 

δπιδ Ορμ5 δέ δίηδ ἐμσνοδϑ μα πιαγεῖδιιδ, δὲ πλλὶ! σογιργοἠοπαογαίμηι οδὐ ὃ φιῖαὶ τοί ΐφεα αὐδον ἡρέϊοηδ 

ΘΟ γεὔεγηε ΠΟΙ ῬΟΛ ἦς μαγ γιγη,, γι φιία γυϊμῖὶ πάη, πὐλὴϊ δῖρο ὁαμδα, γλλιϊ ομρονυασαηθιένι 6863. τέαφιε 

γα. ἂν ἐηυϊέαγ"ἡ δοί ον έλαγηι πιαίμγαο μοίοοί. παὺούϊέ ἐφίέιν ἐϊηφηαπι εἴδη σέ πον ἰοητεο- 

ἐπιν: ἀογιέος, ραϊαΐμηι, δα 685. πὶ ἐ ἐπετα ὦ αἱ τεϑαιηὶ, ημαθῴιθ ργοογοαίϊογεῖδ σατιδα παΐμγα οοΥρογὶ 
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αἴο Κοπβθαμπθηχ 6 ἈΠ ἢ πη6 νὴ ΞΡ ΟΠ Οσ ρα Πθὴ απ ἀτηϊς νοὴ ΞΡ ΠΟ ἃ]5 

ἸΔοΠ Θυ τ ἢ σι την ΘΙ ΒΘ). πππ ΤΠ. ηλῖ. [Οἢ ΠΟ ἢ 6 ἃῃ, (α οὐ αἴθ ῬΟΙ Ομ ἶς 65 

Κανηοδᾶοβ, νυ ῖθ πα ΠῚ ΘΠ 116 }} βϑῖπ ἀἰτ{65 θ160}} χοῖ θοῦ, νῸ}}} ροϊκαπ εὖ ππ1 ἃτι0}} 6 Π 6 

Τ)δα κοι οΘ]όβοη, ἀ]6 } (ἃ οἱ" νον ἸΟρΡΙΚκασ, πο. Μοίτοάου ποῦ] ραν ΠΠ6ν- 

τη ΓΟ, αἴθ ὁὲ ἀουὲ χιϊουῖ, 5 ] υ5ὺ πο ῃρο]οβοη, ἀπ ΓἈ]ΞΟΠοα. ΟΜ] ΘΟΖΟρΡΘη 

παΐ, ἄθη οἴη {Ππ πο} εἶρο 5. ΤΘβθὴ 716 65. » δον [θα α ΔΠΟΡ 05. πὰ ΠΟΙΟρΘ. Ἰκοπηΐο". 

ὅπ. ΠΟΙ] Ζοῖο θη. θοθη θὲ ἀἴθϑθὴ Ῥοβι ἐν οα ΤῸ] ον ΞΟΠ σ τς. ΤΠΙηἰρὸ 

ΘΡΙ ΚΡ 56} 6. Βομηθυ απ ρθη, αἴ ἀθον  βθῖρο σα ροη. αἰνν οἴβοη, {ΠΡ ῸΠ ΖΙΙΠη 

ΘΠ Πἰρθ πη ΑΡΒΟΠ] δ 465 ΒΟ ο5 : Χο]. 14, 18: » ΝΟ 6 ἢ ἅτ} ἄϊθϑου ΔὉ- 

ΒΟ οὐ] ἰοὲ δύ, πνόζιι ΟΠ]. Ὑνῖ ἢ ΠΟΙ ἰὰπΠρῸ νου νν οὶ ἀπα πἰο ΐ 

γἸο 6 ἢν ἴδ νδυτουιηρ ἀθοι" 16 νΟΡΡ ΠΟΙ ΘΠ 6 (ῬΙῸΒ] 616) σι ὕπο Ὀχὶ- 

Βοηἢ 16 Εναθο Ἰθάοο!, ννὰβ τπηὰῃ ἄθθοι αἴθ (ἀδέζου ἜΡΓΟΥ ΒΟ ΒΘ πη ΠΟ Πατιρίθη 

αν πη ννὰβ ΠΙΟ ἢ, Ὑν ]]6) τυ τ ἴῃ ἀθιὴ Προ ἤρθη ἈΠ] Δ Πρ το ἢ {116}} τη 6 ῃ, 

ἀπ} ΘΠ  βοῖ5 θη ἀθον Π βϑίθθι. τππ πΐο ῦ οχὶβίθη ΖΘ ἢ ρθη. ΞΡ 5ΠΊΘ ἢ 

ἀΠ5ΟΤῸ ΝΟΥ ΟΠ Πρ’ Ζὶὶ ὈΘΖθιιροη, ἈΠΟ βοῖίβ. . . .« 

ΝΆΘΙ. ΘἸΠΟΡ Ἰῖοκο νὴ ὃ ΖΘΊ]Ιοπ Ποὺ 65 ννοϊΐοι 14, 34: »Ζ. Β. πῃ 

νυ 15. πὰ ΠΟΙ Θροηπ ὈοΖϑίοῃηοί πὰ θη, (α (αἴ Οδιου) ΝΠ ηρ' χιι 510 ἢ 

ΠΟΙ 6, τη τηᾶ 6. ἅιι0}} ΠΟΟΠ {ταρθη. τγὰβ [Ὧν οἷπθ ϑουῖθ ἀπ τὶ δἰ 

Ὀογοῖζοῦ πἀπὰ νοράδας ἀπ ἴπὶ ΘΠ ΠΟ Πρ ἈΡΘΘΒΟΒΙΘθ. τνουίθ, ἀπ ἀλΠηΠη, 

ὙΌΠΠ ὙΥΪ πὴ Δ] ΠΡΟ οἴπθη οοζοίοί ΠαθΘη, (αδ 5Ϊ6. ὅἅ10} 416 ἀαρο (ἴδ 

ΒΙΠΠΘΒΟΡΡΆΠ6. ΟΡ  {6] 6 η Τλιβυρ ΘΕ 16 ἴῃ 510} Δα ΠΘμσηθη, 416. νυ] Ππι ἴπὴ 

ΘΆΠΖΘη. ΘΌΒΟΙΠΙ ον Πα θΘιι, πῃ πο} 06}. αἴθ ΕἸ ΖΘ] δἰΐθ. ν θυ] ηρθη, τνῖδ 

αἴθ (ἀθι ]6 (σαβίαπα δ ἸΚΟ Π] 61). « 

Ἐδ Κῦπηίο ψυνθ 1 Δ ΕΓ ΘΥβο Ποίηθη, υνῖο ἀν ΒΟρΥΠ τὰς ἐκμεμορφωμένας 

διὰ τῶν αἰσθήσεων καθόλου τέρυεις ἀπολαμβάνουοιν Δ Ζιι 586) 561". ἐκμορφοῦν 

αὐἀβηαῖέ, ἐα Μηιδίγα λαθοὐτέ εἰοιιδ, πος ὀαίονμα πιαψὶβ φιίαηε ἐγιζονῖονα, 601), ριείηιοποδ, ἐρομν, οοίογα, 

μαθ αἰεἰγασία εὐ Ἰαέε φεῖε μαϑοη υδημδίαϊ 5 Ὁ ψμαγαοῳμίάονν ἤαθο ὁπ 56 ἐπ ἄθο ργορίέον ριίολνἽέιι- 

εἰϊγιόμι υοί δ. (93) ἐδέζδηιθ εἰογυέρβ βοηπιγῦῖδ τοτὲ πιοείο Εἰρίσιγ5. οὐ ἢ͵οίγοίοινμε οὐ Ποιά ἢ τις 

εοπίρα Ῥμψέμαφοναπι, Ρ]αίοποηι Εἶπερεοϊο οἰ σηιφτεθ οἰϊυονιγεί, 56εἰ γιουοέρτοια οἰΐαηι 7ιεογεέζνηυ οοηέγα 

Τλοορλγαϑδέμπι δου θοῦ ἀπεα δέ ἕ 

᾿ ])ὰ5 Μὸν ουβιπαπῖς. οι ον. τοῦτο δὲ ἄτοπον καὶ ἐγγὺο τῆς Ἔπικούρον μυθολογίας. 
45. οἴπθηι 8580. οι ΔἸ σθὴ ΕΥΒΟΙ οι υνῖο ΗἸΡΖ6]. ἃ. ἃ. Ὁ. 5. 174 Ῥοβθορποὶ ἰδέ, ἀαν τπὰπ ἀπο ἢ 

ΟἼδονο χαΐγαπθη. 1)αδ ου' ἴθι" τη ῆσ, 15. τπᾶη ἔρΠοι" ἀπηαῃπι. ἀὉΠ οἰσπθη Του ἰοθιί, ἰδὲ 

ἀανοῦ ἀἴο ποιουθη {Ππου  ππροι ἱπηπηοι: ἀδα Π]} Ποὺ σουνονᾶθη. Ζαοίχε Π. {ΠῚ Οφορο τεπα 

εἶα ορῖλι. Ῥμοδορἤίο. ΜΙ πομοι: Π 155. 1914. 5. 112.Ψ 

5" Ὧϊδ Ἰδϑαμρ 5 ἢ [δϑί. 81. Α0λ. ἃ. Βονὶ, Ακαΐῖ, αἰ ΜΝ 55. τοῖς, Νιυ. 7, 5. 52 Δήπῃ., ννὸ 

2. ὁ τὰς ἐπὶ μέρους ὑπὰ Ζ. 9 ἅπαιτοῦοιν ζὶι Ἰθβθ νναν. ΠΟ. δύ τηοῖπο Αἴ πϑϑαπρ ἀἴθϑθοι: 

θοίάθη. 5616 η 1οἴχέ οἶπο ἁπᾶθιθ, υνῖθ αἴθ ορίρο (ὐουβοίζιιμις σοῖρί, 
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δῦ ἰκθίη Θρ καρ οίβομον. “ΤΟΥ Ϊπιι5, 50. νθηΐρ' νγῖ6 τέρυιο, 45. ἃ] θυ ηρ5. θοὶ 

Ῥοπιοϊκυῖῦ βονὶθ] νῖθ ἡδονή ἰδῦ. Ὑαβ ννἄγθῃ (5. 4150 {ν᾿ ἃ] 6 πηθῖηθ [πιϑὺ- 

ΘΟΡΠ]6, αἴθ ἀπισοὶ αἴθ 5ίππο διιβρ βία! μοῦ. ὑνογάθη δἰπα Ἐπ νϑγβίοῦ 516} 

ΠΔ 6] ον. Πρ Κα  ἰβοπρη ΡΒ ΟΠ Ο]ορίθ νὸπ 56] δύ, 48 416. Γλιβίρϑ ἢ] 6 δα 

πὰ ο 161] 6ὴ, ἀπιγο αἴθ. ἴηπθ νουμϊ [6] θη Εἴη ᾿ΡἸταη ρθη. (ον. δίαϊουιθ θ6- 

ΤΠ θη. Μίαρ' 45 Πὸθοὴ ον δίϊοι πο ἢ 50. Ἀ{Πουῖβοὶ ραβδία! τοῦ δοίη, ἀαγδῃ 

ἀπνϊα ΤΡ ταν ποῦ υὐυίοη. ἃ πὰῃ αἴθ Ν᾽ Θυβο θἀ θη] θῖν ἀν (ἀο  ]6 νὸν 

ΠΟ δ ον Ν᾽ Θυπο θη μοὶ. ἀονΡ Αἴοιηθ θυ, ἴθ ἴῃ ἸΠΒΘΓΘ. ΘΙ ηΠ65- 

οΥὐρᾶπ6. οἰπ ἀν ηρθη, 50 Κῦπηϊθ τη οὶ ἐκμεμορφωμένας ἃη αἴθ μορφαί 46. 

Αἴοιηθ ἄθηϊοη. Νίαδηῃ. δα ϊππηονο 510} ἀ6ν Βα. Π]Π6ὴ. ρον θυ ρθη. ΤΠ) ΟΠΊΟἸΚΤ 5 

περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν, νῸ πη ἄθηθῃ τἢ5 ΤΠΘΟΡ γαϑῦ οη ΒΔ ρθε. ΑΡΟΡ 

Βίουνοι τϑάοὺ ΡΠ Π]οάθη. οουδ 6 πἰοἢύ, ἃ ὁΓ 416 ΕἸΠΖΟΙ μοι θη θυ οΟ ΠΟ Π 6 η 

τέρυεις ηἱοΠῦ ογῦσίοσι. ΠθΘὴ. νν111. 850. πλιὸ τη ἐκμορφοῦν ἴῃ Ἂἰθη ΒΕ] 

ΡΙαίαΤο ̓ ς ἀπο] γι ἢ. νου κοιημηθ πάθη. Θίππθ νὸν ΒΟ ΠΠ]ΠΔονηἢ πρμτμθι. ΕἸ 

561 150. 416. ἃ] ροιηθίηθ. ΘΟ ΠΔοσπρ ον ἤθη (ἀὐίίουπ ἀπιρο αἴ6. Β΄ηπο 

ϑοθοίθηθη (ἀθηἴΐδδο ἤθη νὸη ἄθη (ἀθρηθιη ΠΟΙΡΊΘΡΙο ΘΙ ΟΡ δυίθη, νῸη [ἢ Τὴ 

γΟΡοἱροῦίθη. Δ βο ἢ] ὔβϑθη. ΡΟΣ 45. ΕἸηΖΟ]πο δηΐρορθη. ΕῪ 580] 1680 (85 

ἀδηχο τη θη Ῥοβομ θυ ἀθ6] οοθαιπίθη ἀπὰ ἀδυιπη ὈΙΒΠ ΘΙ. την ουβίδη- 

Ἃοηθη ϑεῖζο 15, τ΄: » ἈΠ Ροημ τ] 150. 1165. 616. ΠπῚ ΠῚ ἈΠ] ΘΠ ΘΠ ΘΠ 

ἘΠΊ 556. ΠΆΌΘη, τὶ 1ἃ αἴθ Ναί, πϑο ἢ (6 Ρ. δῖ6. δχίβιϊθγθη τη αἴθ σα Ζα 

Δοῖῦ πἰπ αι. ἢ}. 516}. ἀπ ΓΘ ΡΘη θα Π] θα ΠᾺθΘ τη οα]α] θη. ὑνοράθη, 1θάθη- 

[8115 Ἰῆπθη ἅπο ἢ}. 1165. Ζαίβρ] Π6. ογΖοιιρὺ Πμαῦ ὉΠ ΘΥΖΘΙΡΘΝ ὙὙΓΡ. ὑτὰβ 

ΖΥΓΆΡ πηϊΐ 46 Ρ δ ΟΡ] Πρ ΟΡ θη, τηϊύ θη Θ᾽ ΠΠΘβνν ΘΙ] Ζθιιρθι. ἀΌ6. πἰοῃΐ 

δυίαδυ. γουοη απ, ἄὰ ἔΡαρῸΠ 5ἷθ. πὰ οὐδὺ τοῦ, τνὰβ ἄθπη αθβοιη. οὶ 

ἄθη (Θθνν δ μ ] 16} 6Π) 16 θθυγθβθη Θηβργῆοηθ ἀπ ἴῃ Ὑγ6] ΟΠ ΒοΖιθμτηρ 165 

δὶ ΤΠ θυ θβθὴ. ΔΠΘΔΟΙΒ 561 (415. δὶ ἤθη (ἀδεξθυη). ΑΌθι 11] ἀἴθθο ππα ἤθη 

ἈΠΗ]ΟΠ6 ΒΤ ρθη ἰκὅπμη θη 5160} ρου δ Δη Καοῖπθ νοη Ἀεΐάδη (ΒΥ Κα π ἐπ] 56 1|6]- 

16Π) Πα]ίθη. « ; 

Ὑγ1ο αἴθ (ἀὔτίον βο!ρϑέ, 50. πα ἀιοῖ τσ Βοβϑίδηαύθι!ο τα ΑἸΚχιάθηζθη 

λόγωι ϑεωρητά, “16. πιι 461 νόησις, πίοηῦ 461 ΘΙ ΠΘβυν Δ ΠΡ ΘΠ τηπηρ᾽ Ζιιρ ΠΡ, 16 ἢ 

βηα. Ὑθηη 5160} πὰ αἴθ αθρηΘ. οὐ] ρθη, ἅιι5 νὰ ἀθὴπ πη οἰρθηΐ- 

ΠΟ αἴθ λεπτομερῆ Ὀθβίθῃθῃ, ψν ομθ 416 Αίἰοιηθ ον αδίζον. ὈΠ]ΠᾺ46 πη, ἀπ νη 

πολυμερῶς καὶ περιωδευμένως ἐξεμόρφωςε, τὴν δὲ τοῦ ἤθους μοχϑηρίαν οὐντομώτατα Καὶ 

δι᾽ ἑνὸς ἔφραςεν. Ἐδβ θηίβρυϊος. αἰδὸ ἄθηι 15. 1 (ο]σοηάθη ὑπογράφειν, Δ᾽ θυβοῃΐϊθάθῃ ἰδέ ἦχι- 

7)οτηιαν (αγιἴηι0), νὰ ϑοοί Πουδηζορ,. 
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ΘΙΟΠΘ. ἄθὴλ ΘΠ βρη θη 5ἰοίϊθη. βῖθ. Βῖ 6 ἢ. πϑθγθη, ννοἰδῦ Ρ] οι θη ἐδ 

1δϑεροη ΕΥΑΡῸΙ ἱγοΠ 5 ἢ. πλϊῦ ἀδπὶ Κανζθη ΘΟ] δδαύχ χιρίοῖς: (ἃ αἴθ πάΠΘΓ θαι 

Ῥοβιτνθη ΕἸΠΖο μοὶ ἴθ. ὑυθον τηϊῦ 6 πὶ Ν᾽ ουβία 6 ΠΟ ἢ τηϊῦ δὴ Θϊπηθη. 6Υ- 

ἔχε υνουάθη Κὄπηθη, βἰπαὰ δῖ6. ρθουν (δήπουθεν) ἀπ] 5 θὰ ἀπ ἀατγιιηλ ἰδυῖο ύ. 

Ἐρικαν βοιρδῦ παῖ. οἰπῖρο Απάθαθιμροιι. σϑιηδο ῦ, ̓ π 6 πὶ δΡ (Π8 6} ΟἸΘΟΙΟ) 

νῸ “δὴ ῳμαδὶ οογριΣ ἀπ ἀθιὴ φιαϑὶ βαηῖς ἀον (ἀτίον. τϑάθίθ ὑπ αἴ6 

Ππη μοῖε ἴσον Αἰοπθ (ἐθημθς ΤλιῸ 62) Πουνόοῦ θοῦ. ΑΡΘΡ ἃ αἴοδο ἡηόηο- 

φραηιηιὶ αἰρὶ, αἴθ τϊῦ ον ἀαγο Π5᾽ Ομ ρθη ΕΛ. ἀον Κοίβοθθη ΑΡΠ ΡΟ το. 65 

ἌΡΘΙ]ο5. νουρ] θη. τνοσάθπ ". ἀθὴ ὅροι ἀ6Ρ Θρη 6 ἈΠ]ΖΊ ΒΘ ἢν ΠΡ ΟΡ ΡΘυ θη 

πα θρθι, Ἰιτοῖθ ΟΡ 510}. ὑγο ἢ], ἃπε αἴθδὸ βαργδηδίιν } 150 150 6 ΕΤΆΡΘΠ. ΠΗ͂ΠΟΙ 

ΘἸ ΖΘ ΠΗ. 

ΕἸη ἈΠάΟΓΟΙ ἸὔηροΤΟ ΕΡΙΚαρθον (Ποιηοίστι5 Πα κοῦ. Π86}} οἴηθν πἰοΠΐ 

582 5᾽ ΟΠ θη Ν᾽ Θυτηατππρ Ονποιίβ8) πὰὺ ἀλρθρθη ἀἴθβο ῬΡΟΒ]Οη6. οὐνγὰβ πᾶ 6 

ῬΟαπ610, θοὸν Δ ἢ 50, αἰ! ου ἴτὰ ΑΙ] θίπθη πα ΠΟΘ ΊΒΟΠΘα. ὈΙ]οΙ ππὦ 

αἴθ τηδίθυθ] 16. Εσαρθπ ἈΡΒΟπ ποῖ ού. ΠΊΟβο ἈΠΟ ια΄, (ον ἐγ μον ΓΆ]50}- 

Ἰοὸ ἢ Μείγοάον οοίδυ! τὑτασο, σϑηῦ οὔννὰβ σΌπδιον ἀἀιαυ οἴη, 4ἃ5. ἄνθρωπός 

μόρφον (ον (ἀὔτίο ἀπτο Πουαηροζορθηθ ΑΠΔ]ΟρΊΘη  Ζιὶ οὐ! πίον. ΔῸΣ Δ]]6 ΠῚ 

Βα αἷὸ (οὐ μοῖῦ ἰῃΠὉ]0 6. ἰΠσοῦ Ατομηθηἰοηβίϊ οι αἰθ » Βοβθοὶ ποῦς. πηϊΐ 

ἄθη Μθηβο]θη σοπιοίηἷ. ΥΝΊΟΙΌ 150, γοπη οἷη ΓΘ θθυγθβθὴ 416. Ο6Γ 76η6 

οβία! μαὖ (μορφή), ἀἀυ τη ΞΟΠ] θίβθθη, ἀπο} αἴ16 οὐ Ποῖ τηϊῖϑθθ ἀἴθθο θ6- 

βἰίζθη. ΑΡῸΥ αἰ Ποηκκυδίς, πὰ Ζυνὰν ἃπ ἀθν Πδο βίοη ϑιαξοῦ, τυτὰ ποῦθη 

αἴθβθη ρΘΠ ΘΙ ΒΟ ΠΕ ΠΟ ης ΕἸΘΘΠΒΟΠ θη. ἀὰοἢ πΟΟ ἢ σνὶθ]θ ἀπ θνα ΠΆΘΗ. « 

Νὰ τὶν ἄρον ον ἀθρηον οἴη (ΚΟ]. 14): »νγοη 616 οί οῖῦ ΜΘ ΒΟ Θη- 

ϑοβία! ᾿ᾶτίθ, ννᾶνθ. δῖθ. ἅτ 6 ἢ} Αἀροπ Δ Ό ΘΠ τιπα 50 ἅπ6 } ΑὉΡΘΠΚυδη ΚΠοίΐθη. 

ἘΡθπβο ἃπο ἢ μοὶ ἄθη ἀργίροη Ξἰηπθη.. ΕῪ δηϊννονίοῦ: »])ὰ5 ἱστοῦ 18. οἸΘΙοἢ- 

[115 οἴπθῃ ἢ] η] 166 η ΤΠ πδίπη (λῆρον), πη] 10 τὶ αἴθ ἄρυίρθη ΕἸηνν ἄν ο. 

ΚΟ ΤΟΣ δ τις α: 17 2.).075: 

Ξ ΨΟ]]. δγο. 60}}. ὑτ. ΝῚ 2, τ. ϑοοίέ Εν, θνο. 5, 249. Κοτνίθ χὰ Μοίνοαον «]αλγὺ. 

Ζ οἰ. ῬΑ. δερρὶ. ΧΥ͂Π1 5. 538. ' 

3. ΚΟοΙΪ. το διὰ τίνας ἐπίιοἸπαομοὺς ἀνθρωπόμορφον καταλείπομεν τὸν ϑεόν, ἐπιοπαςμός. 

ἀὰ5 ΚΟ]. 12.1 νυ θαυ κϑηνί. ἰδέ οἷα. Τ ϑυηηΐητι5 ον. Θρ Κατ οίβομποι Το ρῖς; να]. ῬΗΠοά. ἀθ βἴρῃ, 

13,6. ἀπὸ τῆς οὐδὲν εἰς τοὐναντίον αἴϑυγμα παραδιδούσοης (κοινότητοο) οὐδ᾽ ἐπιοπαομὸν 

ἀντιπίπτοντα τοῖς ἐναργέοιν προοφερομένηο. 35. 20 εἷς τοὐναντίον μηδὲν ἡμᾶς ἐπιοπώμενον : 

γῃοί, ΓΝ 29. 21 (1 211 ϑ6}.) λόγους ... τοὺς τὸν ἀγαθὸν εἰς ουνκατάθεοιν ἐπιοπασαμένουσ: 
ν 6]. ἀλβοὶ δὲ 28. 24 (1 2:το). 

4 6 βθῃβ. Κοὶ. 13,1 τὴν ἐμ͵γυχίαν ὃ (μεγαλο]γυχίαν Νρδαρ.). 

Ὁ τὸ δὲ λογιζόμενον, καὶ ἄκρως γε. 



50 ΕΠ Ε Ὁ 

16 (Ἀ]ΒΟμθὴ. ΑΠΔΙΟΡΊΘη. ἅτ5. ὅν Ναΐαν ἀον ἀρυῖρθη ΠΤ θυ θβθη νην Θ᾽ 

Ο19. ἃ: »᾽6α46. Οαδίίαπρ νὸπ Το υγοβοη ᾿οβιυζῷ ᾿πγὸ ᾿πἸνι16116 (ἀθβία]ῦ 

ἴπ πον }}}}}} (ον ᾿ηαἸν 1 τι 6] 16 η (ἀαίεππρ, ἀαρορθη ΠΙΟ]ὐ Δ] Θ ΘΠ]. οἷ {{π| 4116- 

τ}, 50. 48 τὶ ἄδιη Ποῖ. ἀθ5. ΘΙΘΠ θα θη. ἀπ 465. ΠΟ Ρα θὴ. 556 106 

νουκβ πιο ̓. « 

Ῥῖο5 6 Ξομοιάπηρ ἀον ΒοΙά θη Πἰθίομο ΟΠ υυβο ἀπ 0 ἢ} 16. ΑἸ υν 611 ῬΠ1]1ο- 

ἀοπη5. ἴῃ βοιθπὶ ΘΟΠΠα δ Ἰκα ο1161. 6 ὀρθοῦ ὙνΟ]]6 ὙΥΊ556Π, ὙΝ16 5101} 616 

ΕΠ ΖοΙ Ποἰύθ. δι ΒΘ ραϊκίιπ απ 46. ἄδνοι ΡΠ Πρ Ί ρθη [6 θη βυνοῖδο θ 6] θη 

Οδύζοση τη οὶ ἄθη Ζῶια ψουπα]ύθη. [Ππ|61 αἴθθοη Πα θΘ ἢ. τνῖ Πΐθι αἴ6 

ἄλλα Ζῶια, νον Ὁ]1ο πὶ ἀἰοὸ ΜΟηΒΟΠΘη. Ζὶ γνουβίθιοη, 646ἃ ΡΒ Οἄοιη Ζῶιον 16 

80) (6 Ζιι5α πη] 6] 1  ρ' ΡΔ]4 Δ]Π]Ο ποῖα, θΆ]4 415. Βοζοιοππρ᾽ (61 Ζῶια 

ἄλογα, λογικά ππα μακάρια θθβοηθυβ ἔαθυῦ. [)ὰ αἴοθο Αμδ]ορίο πὶ {ἀν α16 

νυ ΠΟΙ. ἈΠ] ΟΠ οη ΤΠ ηρΘ. ἴῃ 61 51 το ἀπ} πη 5] ΘΠ Ὁ σο λοις 6. ΡΟ] θη 

Καπη ἀπ Ροῖ ἄθν. [οἴποη Θισικίια ἄον Οδέζου 7166 ΝΟ ο] οἰ ολιιρ πλϊῦ ἄθη 

ΘΙ ΠΟ ηρθη Ἰν ΟΡ ΠΟ, 50. Ὀ]6ΠΠ0 [τ ἀ16. πηαύθυ! θ] ] θη. Οὐ π ]ρθη. τη Β6- 

αἀὐτνπἴσδὸ ἀον (ἀδύίον, ἄθρουν ὑγ ]οΠο. αἴθ αθρηον ρονη ΔτδΙσαη Ὁ ἢ ίθη, ἰκοῖηο 

ἀν βοίάθη κοι ἢ ϊσπδρ] ]ΟΠ]κο θη. θοϑίθ θη. [λθηπ δ} τηδη (ἴδε 6 ΘΤΌΡΘη 

Θιηρο τηϊῦ ἄθιη Ν᾽ ουβίδ 6. οὐ σοι. 501116,. δύ ΘΌΘη50. ἀπ θη κᾶν, ἃἰ5. ἀα! 

τηδη 416 λόγωι ϑεωρητά τηϊύ ΑΠΡΘ) 56 6 ἰκὅΠΠ6. 

ι ἵνα [τ]άτ[ὰ] ουὐμβαίνῃ καὶ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς καὶ ἐν τοῖς λόγωι ϑεωρητοῖς ὅ. {Ππ8: τάτά 

γ9]. Αποη. Τιοπαϊη. (ΞῸΡΡ]. Αὐϊδίοί. ΠῚ τὴ 5. ΧΙ. Ονδπονί 2οηι. Πογο. τ26. 

5. 10.112. ννῖρᾷ βορὰν αἴθ. Υ ΘΙ νν θοὴν ἄν (ἀοδιϊρπρδίίον. 415. πἀπροί 0 χυνίιοκ- 

σου ίθβθη: οὐδὲ γὰρ ἔτι Ζῶιον νοεῖται τὸ τοιοῦτον. ᾶρορθη βοϊιϑίηί δ" Εν. 9, 3 τί τὰ Ζῶια 

καλούμενα αἴθ πἰομίρ δι θη. 1, θθνν οϑθι θη. σοι] 06 πη σοσθη  θοΡΖιβίθ θη. 
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Β. ΕΒΙΙΑ ΤΕΒΌΝΟ ΕΒ ΕΒΞΤΕΝ ΤΕΠΙΕΒ 
(ἜΒΔΟΜΝΕΝΤΕ 1- 81). 

ΒΟ ἀδυ Εὐϊ]δτιρ ἀον Εσα συ θα ἴθ ΚΠ 65. 510}: θδὶ θη Ζιβίαπαο. 

ἴπ γ ] ΟΠ θη αἶθ ἄπίδοιο Ταρθ 65 ΡΆρ τι θ6Ὶ ἄθηη ΔΌΓΡΟ]]Θη ΖΟΡΓΆΠ]Θὴ δἰπα, 

ποῦ ἀπῇ οἴποη Δἴ Θυβιι6}}. Πα π 6 ]η, ἄθη Ζιιβαιη πη πἤηροπ οὶ. Ἐδάθη ἁἰίζιι- 

πάθη οἶον αἴθ οἴη ζθίπθη ἈΌΡΟΙββθηθη βάθη τηϊΐ ἄθιη (ἰοϑρίηηδίο ἄθν Κοη- 

7 Καιν σὰ οἴπθμη 50] ΟΠ 6 1 οἰτ[ ἀθη χιιβαιητηθηζι ΡΠ θη, Βοπ οι ἂπ ἄδθῃ ννὸ- 

ηἶρθ Θ άοκθη, τνὸ [6 ἢ}. ἀοΡρ ΘΙ μθη ἸΟΠηΐ, πὴ οἰ ΖοΊη θη ἃ5 Τρ ρ  θἢ15. Θἰ ποι 

ἰαβίθπθη ὙΥ 1 ον Θ ΒΓ ]]Ππρ᾽ {δβύζιιβίθ ] θη, ἴπὶ ἀρυῖρθη. θυ" την) 7). εἶν ἐαια 

Ζι τιθη. 
ἘΠῚ: 

[πὶ οὐβίοθπ Εταριηθηΐθ μαὺ ϑοοίς Βοροῖτ5. οἰ ηἶρο5. ἈΠῚ ΒΟ ] 556. νη 6]. 

πη 6π| ἴθἢ 85. Δ᾽ Ου]Π ΘΟ ΘΠ 6 η6 ἢ] ΑΠΒΟΠ]τ556. 8ῃ θη ἀοτῦ ἔθϑίρθβιθ θη Βἴηη 

Ζὰὰ ΘΓΡΉΠΖΘΗ ἘΠΈΘΥΠΘΙΠη6, Ῥγαιοῃθ ἸΘἢ πίοιιῦ σὰ νουβίομουη, αἀα8 10. το ἢ 

Θ᾽ ἀοΚΊΙΟΙ. βοΠϑίζοη τν 111, ὑγθηΠ 65. ΠῚ’ ΡΟ] ΠΡΘη ἰδύ, υνθηϊσβίθηβ ἤθη Παιρί- 

5'πΠη ΘΙ {616 Ζὰ πὰ) 6η. [)85 ΕἸηΖθὶηθ. Ὀ] Ὁ )61 ἀθῃ ρυοίθθῃ 1ιοῖκοη παίν- 

ἸΙΟῊ. χυν οἰ [Ὁ] 8 {Ὁ 

Ἐδ Πᾶπάο]ῦ 516 ἢ ΠΟΙ τππὴ οἰ Ζθῖπο. οι 166 Ὑ θβθη, αἴθ ἈΡρθβοπάονὺ 

(ἀποτάκτως ΕἾ. 1, 6) Ι6 6 η, ἄθπθη θ 6. Ὑγθο βοβυν οἶδα (ἀνὰ μέρος Ζ. 8. οἱ ἱγρϑῃηᾷᾶ 

Θοὕνγαβ Ζιῖοῖ]] υυῖν, ὙΥ ἈΠ β πίη Π 0 αἴ6 (ἀξον, ἀπῇ ἄδθυθη Βοϑιΐζ 65 (διίΐουῃ 

ἀπ ΜΙΘΠβΟΠμ θη. ΟΠ 5 Εσ] πριν ον Ἐπ βτηοπῖθ χὰ ἔπη ἰδ. οπ αἴθβθῃ 

4150. ΠοΙβδῦ 65. 1, 8 π801} πηθίποιη ἘΠΙη Δ Ιδρ 6 Ὁ] 16] 6. Δ Οὐ  ]αρο" {Ὁ]Ρ ΘΠ 6ν- 

1 ΘΙο5 δυϊππουῦΐ ἀπ αἷς Ασί, τνῖο αἴθ σοί]! ομθη Δ οβοη ἀνὰ μέρος ἀπ ἄθη (ἀθϑίϊπϑη [6 1}- 

Βα θθη. 5016 ([0]. 11. 4). πιὰϊδ ἀρον ἴθι" οἷπο ἁπᾶνε Βοάθαΐζιπρ ΒΆθ θη. 

5. Ψβρ]. ἀθπ Τοχί αδῆ. τοτό Νι. 4 85. 42! (16 Ευρἄπζαπροη βἰπα ἴον. πἰομὲ θοζοιομποί.) 

ἅμα δὲ κίαὶ) ὅμοίως (50. τὰ ἀγαθά) ὦνια Ζῶια μὴ δέχεοθαι κατὰ τρόπον τῶν 

ἰδιοποιεῖται πᾶοι τοῖς ἀνὰ μέρος ο ὥςτε θνητῶν τὴν ἐλαχίστην ἀλγηδόνα 
ἡδονῆς καὶ τῆς μεγίοτης εἶναι δεκτικὰ κ(αὶ) τέ- ΜΗΔ΄ ὅλως περί τι μόριον ἀλγεῖν δίχα τοῦ 
λεία πάντα γίνεσθαι: φθορὰ δὲ καὶ πᾶς ἐ- 

πολείπει ο καθ᾽ ὃν δ᾽ ἄν τρόπον ἡδονῆς 

μεγίοτης δεκτικὸν τ[ὸ Ζῶιον γίίνηται), 

εἰκὸς κατ᾽ ἀλλοτριωοιν ἐλαχίοτην κίαὶ) 

ἀλγηδόνος" ὥοτε δυεῖν παθῶν (εῖναι) 
δεκτικὸν ἐναντίων ο εὔλογον δὲ πάλιν αἱ- 

Ῥλεϊ.-λὶδί. Αὐλ. 1916. Ντ. 6. 

καὶ τὴν ἡδονὴν ἄνεοιν ἐλαχίστην λαμ- 

βάνειν, ὥοπερ χρόα τῆς ἀκροτάτης ἐ- 

λάχιοτον ἀνειμένη λευκότητος. εἰ καὶ ἐλά- 

ΧΙΟΤΟΝ μόριον ἔχει μέλαν, τὰ δ᾽ ἄλλα πάν- 

τὰ λευκότατα, ἄλλ᾽ ἢ ουνόλη τῆς ἀκράτου 

ἱλευκότητος οὔοτασις μολύνεται.... 

8 
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τηδ θη: »ΖαΡΊ ΘΙ Ο ἢ τυρὶ 165. ἈΡῸΡ Δ 6 ἢ. ἴῃ ρ]θί οι ὙΥ οἶβθ 8110 θη Ἰγθ 6} 56]5- 

γν οἶβο ({6 1] 6 πη θη 67) Ζιρθοὶρηθί, 50. δ! 5ῖ6. ἃπ 0} ἀθν ογνόβίθηῃ [κιδὲ [01}- 

Βα τς απ 4116 νοΠ]Ἰκουηση θη (2) νογάθη Κὔπηθη. Δ ΘΡηΟ πηρ ἀασορθη Ὀ]οΙ θὲ 

1Πη 6 γο ]δίβπα]ρ᾽ ἔοση. ΤΙ ὑν ΘΙ ΠΡ ὙΥ οἴδθ πη ἈΌΘΡ 4ἃ5 Π,Θθ υνθβθη ἀ6ι σΓῦβ- 

θη Τκιβῦ {61} Πὰ {Ὁ1ρ᾽ νυ οσάθη πη, Τηϊ 65. 561] 5ὺν ουβί ἄπ. 10} θοὶ 46. ρου πρβίθη 

Ἐπτιβροππρ' (νου (ἀὐτουη) ἅτι0}} 465. ΘΟ ηθΡΖοβ ({6 11 ΠᾺ {10 ννουθη). Δ] 16. 

ἰδί 65. {ἈΠ10, χυνϑὶ οηέρορθηροβοίζί [ὑἸη νυ Σ]ςα Προ. Δ ΖΘ στη θη. [Ππᾳ6η]ς- 

θὰ ἈΡΟΙ ἰδ 65. Δ 6 ἈΠ] ογη ϑοῖΐο, (818 ουνὶρο Δ Θβθ π80]} Ασὶὶ 46 Ρ βίουο- 

ἸΙΟ μοι. ἀπ 6 ἢ πὰ οη ρου πρδίθπ ΘΟ, ΤΠ6 ΓΖ δι] θη. Ο6᾽ ἅ110}} πὰρ ρου μαπρί 

ἃ ἢ ἸΡΡΟΠ οἰ ποῖ 6116. ΘΟΠΠΠΟΓΖ ΘΠ ΡΠ Π 6. 50116π, οἰ πθ ἀα!8 ἀτ6}} αἴθ Τμκιβδὺ 

οἷπθ δηΐβριθομ θη ροουΐηρο ΜΙ θυαηρ ουἍΠΡο. 5Ξὸ νυ οὶ οἴμοῦ υγοίβθη 

ΕἸβοΙ6᾽, αἴθ δ0 ἢ}. πὰ ἄθη ρουϊηρβίθη 'ΓΟῚ] ἴῃγοΡ ΠοΙ]νοίϑοη Εαιθ6. οἰἷη- 

ϑοθθὺ Παῦ, (115. δῖθ. ἀπὸ ἢπΡ οἷη ΜΙΠηΪ μι) 50 νγ8 12 Θης 81, τνᾷῃσθηα 

1165. ἀπάογο ΠΟΙ λοι ἰϑῦ. ἰγοίχάοιη. αἴθ σᾶηζο Νίαββο δ νοίποη Ὑγοἶβο 

Θοίν 0. « 

1)85 ΘΟΠ ΟΡ ΖΡ ΙΓ], ἅτι5. ἀθηὶ 16 {Ππηη 9] 16 Π]ςοῖῦ 6 ουσίρθη Π) 6 (65 

ΒΟ ΘΡΖοι θ Π Π π΄ θη ΟΠ] Κίοβ θουνίθβθη να, ἰδύ 5 Κουγο]αῦ Ζὰ 46. ουνὶ- 

ϑθη Βτθαθ ἴῃ (61 μακαριότης, 416 ἔτ α16 δίζου. νοναυβροβοίχί υγῖνα. [μπι5ὺ 

ἀπ ΒΟΒτηθνΖ 5ἰηα, τυῖθ Ρ]αἴο βαρὺ", δὴ οδἰπθαὶ παρ Ζιιβατηιη Πρ Π θη. 

Πίθβοι Βονγοῖὶβ παὺ οἷη θ᾽ ὕγαϊροβ Α]θυ. ΕΤ βίδπηπηῦ νῸη Δί] 5505, ἄθββθη 

7. Ἐταριηθηῦ πγθρθι (61 στό ΑΒ] ΟΠ]κοῖ δ Πΐθυ βοῖπθ 5616 ἤμάοη τηδρ. 

» 1) 5 ϑϑίθῃθ Ἰζᾶπη πἰο ῦ πίοι ροηη ΟὝΘΙ οΥ᾽θθοῦ. ΟοΡ ΔΠΩΘΙ5 πνοσάθη. 5 

ΕᾺ]1} Κοίπθη 56] 1672 ππα Κοίη 1,614. θηπ {{Π]106 65 ἀθγρ]θίοπθη, 50 νυᾶχο 

65. πΙομῦ τηθῃν οἷπθθ. Ἀπάονῦ 65. 516Π, 50. Καππ ποίνν προ υν οῖδθ ΠἸ 6565 

θη πἰο ἢ ΠΊΘῊΡ ΟἹ ΘΟ ἢ πηϑ δῖο (δμοῖον) 56ῖη. Μ᾽ ΘΙ Πη6}}} τη, νγὰβ νου ΠΕ γου- 

πδμθη. τγᾶ. πηΐθυθοΠη, πη 485, νὰ πο νου ῃαπάθη τγῶν, δηϊβίθμθη. 

Δ ουβπαοσῦ 65. 510}. 50 ἴπ Ζοῃηΐδιβοπ δ. 810}}. ΠΤ πΠ οἷπ Πδδ, 50 

μα} 65. ἴπ νοοῖ νο]]δίθπαϊρ Ζαυρτιιηθ σὴ... Αὐοῇ ΞοθμηθυΖ Ε{1}Π0 

65. πἰοῃῦ (οὐκ ἀλγεῖ). [6 ὴηΠη 6ὁ5. νγᾶγθ ῃ οὐ νο]]Ἰκοτησηθη οχ βίο μα. ὑγΘΠΠ 65 

ἴῃπ {ᾺΠΠ16. 6 ηῃ οἷη ΟΠ ον Ζ ΓΔ Π] Θ ἀ65 θὶπρ Κοπηϊο πίοῃῦ οὐνὶρ' 

βϑοίηἶα, ὙΝ186 ἀἴθβον Βουνθὶβ ἔπ α16 Ἐν ]ρῖκοῖς 465 Ἐν καὶ Ὃν ππνθυϑιβπα 6} 

ἰδύ, ὑσθΠη ΠΊ8) ΠΟΙ ἂἃπ ἄδη (τοίζ 465 ΧΘποΟρΡἤδπο5. θεῖ, δῃ ἀ6η ὅπ 6 ἢ ἃ 5 

ι {Ἴρου χρόα νρ]. οὔθῃ 5. 2ό:. 

2 Ῥῇδθᾶο 608 ὥςπερ ἐκ μιᾶς κορυφῆς ουνημμένω δύ ὄντε. 

5. Ποπα. ΣΟΙ . (1.87. 1): 

Ὁ 1]. ἀπο} αἴθ βἰοίβομθπ Βϑυγθῖβε μεὶ Τῖοσ. ΝἿΠ 141. 
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ὅμοῖον δυϊπηουῖ᾽, 50. νοιβίθῃῦ ἀπὸ} ΕρΙκαν, ἀθὴ νῸ}}} αἴθϑοῦ Βουνοῖβ ἀθκ 

ῬΕΠοάδαη Θπ ]  Πηΐ ἰδέ, τππΐου βοῖποι οὐ Ποῖ οἷα νόμὰ ΟΠ ΟΖ ν ΠΟ 6 

θοίτοιτος ΝΥ ὁβοη "ἢ, ἄὰ βοπδὺ ἄθι (ἸὰπΖ Πσου μακαριότης Θῦοηβο ΒΟ θοϊτί ννῆσγο, 

ννΐο οἷπ πνοῖβδοβ 6], ἀὰ5. οἴπθη 'Γιρίο. ΘΟ τ ἂν ἀπ νυ 1656. 

Εν, 2 

βοίχί οὔδη θ. ἀἴοβο ΞΟΠ υ Ζ  Προυῖθ ἔτ, υνῖθ ἀλγηδών 2, ὃ. 1.3 ὑπαὶ ἐλαχίοτην 2. 

20. 23 χοῖρί. 15 θοίγουη δὲ ἀλΠ ον, ἀα|8 Βοοίς ΠΟΙ οἷπο ΝΥ Ιου] ριιηρ' 45 διίον- 

ΤΘΡΊ ΠΙΘἴ6 5 ΟΡ ΚΘ ΠΘῚ ὙΥ1]]}. υνὶθ 56 Τλιογὸζ {Π| ἸΟ95) ὑπαὶ ΟἸθθνοβ Ν᾽ 6116 }15 (ἃ. τι. 

4. 1 20. 52) ἀανθιοίθη. Ἐτ βοπῃοῖηύ ἄθη Ἰοίχίθη οἰ προσ πη 6. ΟΡ] ΘΠ Π| 0] 6 ϑαῖχ 

Εν. 2, 25. πῶς ἀνεκτῶς ἀποί[β]αλίλ)οίυ)οιν τὸ μυριαχοῦ κείμενον τῆς πραγματείας 

ὙΥ ΠΟΥ] 10 }} την ου βίη 60) Ζιὶ ἢ 6. πραγματεία θοαἀθυίοί μοὶ θη ΡΙ Καθ νη 

ἀκ ἴῃ ἄθη ὙΝ οσίκθη 65 δ οἰβίθυβ που οοϊορίο ιγβίουη ἡ. ΕῚ ὙΥ1Π| 150 ΒΆΡΗ: 

» ἍΜ 1Ο απ τηὰη ἄθπθη, αἴ6 ἴῃ ἀπο ἢ ΟἹ ΠΟΥ ΥΥ̓ οἶδ ἄὰ5 ἐδιιβθη 861} 111 ἀΘυὴ 

ϑνβίοιη ΝΊ ἀορρο]θοίο νον ου δ η, (ΟἸΔ 61. 50] ΘΗ] 5). [)ὰ5 Ν᾽ ΟΡ ΠΟ ΡΌΠ ΘΠ 40 

βοβρυῖομε ἀθη ΘΟ θυ] "ΠΡ οἴπος ἀθρηθιδ, 66} ΠῚ ἀντιοτρέφειν θϑίθ ἡ. [)ὰ 

αἴθβου Παιρίβδο 10} ἴῃ ἀ6Ρ {Ππιηδοΐζιιηο ον Νοραίίοπ. θΘραΠῦ, 50. νου βίο 

106 ἀἃ5 ΝΟΥ Προ ΠΘ πΠὯθ. οὔννα 50 (ΕἾ. 2, 22): »Ὑ θη οἴποι τηΐϊ (οι ΓΠΠΊ]ΚΘ ἢν 

ννῖο οόροη ΕΟ ον θοΠασπρίδί, 516 (ἃ. ἃ. (δέξου) βϑίθη. χυαν (65. ΘΟΡ Πρ ίθη 

(ΞΟΠ 6 }.Ζ65) [6 δ το, 65. ΠΡΟ. ἀθῈ ποῦ ἀδγαιβ, (1 δἷθ 465. ογῦββουθη 

(61 Π]Ρὴ βοίθηἶ [πῇ ἘῪ. 1 νὰν παι ἀλνοι αἰ Πράο, ἄδθ ἅἰ6 Αδέζοι 

πἰοῃ δἰητηὰ] ἄπ ρου πρβίθη ΞΟΠ ΠΙΘΡΖ οὐγροη. Νι ἱρὰ στηϊῦ 61 Κοη- 

γΟΥΒΙΟη (6 Νογάοσυβαῖζ ροβιτῖν ροννοηοῦ: » 16 (ἀδίίοι. β'πα 65. ρου ρ βίοι 

ΞΟΠ ΠΊΘΓΖΟ5 (6 1] Πα τσ... ὙΥ16 πὰ ἀδταια δ 5. ΝΥ οἰΐοσο ἔ]ρύ, ἰδί, ἄὰ 45 γου- 

ΠοΡΡΘΠ 6. {6}, ποῦ σὰ ΘΙ ΠΘΗ. 

Εν. ὅ---5, 

1)ὰ5 Υ ον ἀλγηδόνα Ζ. 5. χοϊρί, ἀμ ἴθ ἀθ]16 116 πο Π ΘΠ Ό]ρὸ ἀν Βτὰρ- 

τηθηΐο τ] ΟΠ ρ ἰδῦ. ΑΌΘΙ νγὰβ αἴθ αὐτοὶ δ ορο (3, ὃ τριφαοίας δδούς) Ὀοαθιιίθῃ, 

' ΗΠΡρροΟΙ. Γ 14, 2. φηοὶ Γχομορμα 65) δὲ καὶ τὸν ϑεὸν εἶναι ἀΐδιον καὶ ἕνα καὶ ὅμοιον 

πάντη καὶ πεπεραςμένον καὶ ἽἼφαιροειδῆ καὶ πᾶσι τοῖς μορίοις αἰσθητικόν. 

3. ἈΠΉΠΟΗ [ζ0]. 8, 22 οἷς χρῆναί φαοι μηδέν, ἀλλὰ μηδ᾽ ἐλάχιοτον ἐντρέχειν λύμης αἴτιον. 

3. ΘΙΘΠ6 Αδλ. ὅδ' Βεγῖ. ΑΚ. τοῖς τι. 7 5. 772. 

ὁ Αγῖβί, ΤῸΡ. Θ14 Δμΐ, πρὸς δὲ γυμνασίαν καὶ μελέτην τῶν τοιούτων λόγων πρῶτον μὲν ἀν- 

τιςτρέφειν ἐθίζεσθαι χρὴ τοὺς λόγους. [7581 αἴθ Κυπνοι βίου. ἀθν Νδραίίοη ν9]. πὰ], Ρυῖον, Β 8. 

Ὁ Ιοῖ ουρᾶμζε [0 ΙΒΡ ΘΙ βννοῖβ ΕἾ, 2, 22 ἐάν τις ἀντιοτρέφων ὥςπερ πύκταις αὐτοὺς φῆι 

τῆς ἐλαχίοτης μὲν μετόχους, ἐπιδεκτικοὺς δὲ τῆς μείζονος μὴ ἀκολουθεῖν, πῶς κτλ. 

ἰοὺς 



00  1Ὲ1,5: 

νγὰβ ἴὉυ ΠΟΥ ζθηομ, ἀον Εν. ὅ, 16. χιἰουῦ νυν, παιάν! ῬΠΠ]ΠΟαΘπ5. ΓΘ ΠΤΘΙ, 

Ὀοπμαιρίοί, ἰδὺ νῖο αἴθ ἀθυῖρο αἀὐγ ρ6 ΤΥ Πθυ 558. ἀ16565 ἀπ ἀ6υ πᾶςοῃ- 

βίθῃ Βιυποιιδίζοκο ποῦ σὰ οὐ πη. 

Ἐν Ὁ 

δας 310 οἷη υνἱοῃ ρο5, ἴῃ {Π5Θ ΠΟΥ 5. ΘΙ τη] απ ρ᾽ ΘΙ ον [ὉΠ] πη ἀ65. Εσαρτηθηΐ Ερὶ- 

ἴσα. Οὀρπον Παίίοη οἰθη θαι α16 Ζυβαμηπηθηδβοίζιιηρ' (61 ρος 16} 6. 1,610]. ἢ- 

Ἰκεῖτ, αἴθ. ἀοο} δον ΤΡΙΚαν τηδύθυὶ6}} σϑάδομῦ νγουάθη σητβ, ἴῃ ΝΥ Ἰ ΔΘ ΒΡ ΟΝ 

οἷη. θᾶρορΘη 

βαρὺ ΡΕΠΟοάθι ΕἸ. 6, 31{: »]} 165. ἰδῦ Κοῖη ΝΠ ΘυβΡρα ἢ. 1) ἀ16561 (η τ 10} 

ἘΡΙΚαι) ἴῃ δϑίπου ΒΟΠσΙ ἐς ἄλνον αἴθ δύο νου ῃσαπηρ᾽ οὐ ἅν, ἀΔ5. ρΟ.Π|6 116 

2ὰ (Γ᾽ ἀἄφϑαροία σοι πάθη. δ θπη αἴθ Οδύζον. οἰ οὐγκριμα ἀτόμων ὑνὶθ 418 

ΔΠοΡη Κὄνροι δἰηα, 50. σμ8 ἅ110}} οἷηθ διάλυοις τη] 6 ἢ 5 

γ ϑβθη (τὸ θεῖον) 561] νγθθιν [16] 5 τη, 4ἃ 65. ΠῸΙ δἰπθη 80 ΑΠΔΙορΘ ρο- 

θΠᾺ4οίθη 1,6 110 Ῥοϑιύζθ, νὴ οὴ ΘΓ ΔΠΗηΪΠηΠΐ, 4818 Θ᾽ Ζυν8 οδἴηθη ἢ] ΘΟ Θ ἢ 

{πη} Παὺ ἴπι Ν᾽ ΟΡ] Δ] πῖδ. χὰ ἄθιη {16 ΒΟ ΘΠ ΘΙ... .«« Π)6᾽ δροπβαίζ Ζιι 46} 

σάρκινον οῶμα, (6. τηἱϊῦ μήτε ἀηρθάοιζοῦ υνῖρα, βομϑίηῦ μήτε ἀσώματον Ζὰ βθΐῃ, 

νοι ἶδ οι αἴθ. ρου ϊραύθιϑοηθ. (ἰδύζουνουβίθιιηρ ΔὈ]6]ηῦ. ΜΠῸ τγϑ] οι θιη Ν᾽ οὐ- 

ΡΆΠΡΟ Θ᾽ αἴθ Δηδίορο ρακί. 465. ΒΟ ΘΙ] Θ᾽ θ65. νου] 6 η. Πα (485. τηὰ!ὸ 

ἴῃ ἤθη Πἰηΐον σάρκινον ζ. ὃ θυπδ]ίθηθη ΒΘ δἰ θοηγθδίθη. 516 ἢ νοΡθΘΡΡ ΘΠ), 

νυῖγ ν᾽] Ποῖ ἢ οἷπο ΟἹ οΙΠΙοΠ6 υρπζιηρ' ΠΟΘ υτη τ[6]η. 1) τὶν ππι 416 

νᾶρΡΘἢ ΑΠΡΆΡΘΩ (65. ΟἼδθοτο πη Τλιοῖθζ ὮΡΘΙ 16π65. μαδὶ οΟγριι8 Ὀοδί ζοη", 

ἰδῦ 416. 5] οι θ Εν Πα] σπρ ἀἴθθοθ τυ ἱο τρ οι Εὐαρτηθηΐθα ΒΘ ἢν Ζὰ ὈΘΚΊΙΆρΡοιι. 

τς ἢ 

Ιἅ 0 πὰ αἴθ ἀρ] θη Ρυδα τ καῦθ ἀ6ὺ ΟΡ Και οίβομθη (ἀού οῖῦ ΟΡ ΚΘΉΠΘΠ: οὐμ- 

πεπληρωμένον πᾷοι τοῖς ἀγαθοῖο καὶ κακοῦ παντὸς Ἄἄδεκτον (7. 12. 1 3). 

ΒῈ. 8. 9; 

Εν. ὃ δυννθοκύ υνίθάον ἀἴ6 Ηοήπαμηρ' δι οἷ Ζ4ιταὉ ΕΡΙΚαΓΒ, αἸθβυη ἃ] ἃιι5 

ΤΤερὶ ϑεῶν, ΟΡ γγὰβ ἀδύδιιθ ΠΙΘΡ ΘΠ ΓΠ6 νὰ τὸ σάρκινον φθορᾶς εἶναι 

1 δοιότης ἰδ ὕλῃ ϑοχί, ἀν. ταί. ΓΧ 1.24 δικαιοούνη τις οἵςα πρὸς θεούς. (ἴδοιὸ ἄδου- 

ϑοἰχί ἐσ ρἱείαίο ἃ. τι. ἃ. 1 41, 115. άρδρθη εὐσέβεια ἰδέ πὰοὴ ϑθχί. ἃ. ἃ. Ὁ, 123, ἐπιοτήμη θεῶν 

θεραπείας. Δουμοι" ἰδὲ χὰ βομνθίθοη εἰ γὰρ μὴ εἰοὶ θεοί, οὐκ ἔστιν εὐςέβεια μόνον τῶν {ἐν»)- 
αρέτων ὑπάρχουορα. 8]. ΧΙ 27. [016 ννθηΐρθι Εααριποηίο ἄθι: ρΠπαίβοπθι, οΒνΠ ΤΤΕρὶ 

δοιότητος 5ἰαιημηθη 116. ατι5. ΡΠ] ἄοιι, ἄθπι ἦδ5. ΟΡῖρο 15. 388 θεῖ {56 πὸνΡ Πρίο. ὃ. τοῦ δἷῃ- 

“αἰρθη. ἰϑῖ. 
ΟῚ 5 Κὲν 55. 9]. 15. (ἀδροηβαῦς ΕἾ. 9, 12 ζαρκὶ τῆι κυρίως λεγομένηι. 
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δεκτικὸν ἰδ νὺ πιο 5. Νϑιθβ, αἴθ πῆμουθη ΔΒ στρ Θη (διαοτέλλεται) ἄθρουν 

αἴθ Θιυδ! ᾷς ἀδν οδυ! 1 6. ἀπ τη 5  }]Π ὉΠ η. 1,61 Ὁ] 1 ]κοῖε {Ὁ ]ο πὴ ἡ... Διο] 

Ἐν. 9 βρυῖοῃῦ νοὴ ἄριη ΕἸΘΙίβο. ἴῃ οἰρθη ΠΟ Πθὴ πη (σαρκὶ τῆι κυρίως λεγο- 

μένηι), ἅτι5 ἄθιη αἴθ βορθῃμαπηΐθη ζῶια ἢ Βοβίθμθη, τππᾶ Καϊρίῦ ἄδναη οἷπο Βε- 

τηοτκιιηρ ἄθρουν αἴθ ἀλη) νου κηϊρεϊθ ΘΓΘΡ ΠΟ ΠἸκοῖῦ (περὶ τοῦ φϑαρτοϑ). 

Εὺ. 10 --- 12 

βῖπα ΠΟΙ πὰρ Β] 056 υπημηθυ. 1)ὰ5 δ ονῦ ὁμοειδεῖς (10. 3) ννὔναθ υυθρθη (16. 

5. 20 {Π- ΟΠ 6] θη. 5616 ΕΡΙΚα 5. τυ ἸοΠτρ νουάθῃ Κὔμπθη; θοὸν ον Ζὰ- 

ΒΔΠΠΠΊΘ ἢ ΠδΔηρ᾽ [6], ἀηΠἃ ΟΣ 56]}050 νον οἰβύ Δα οἰπθ βρβξογ, πἴο]ῦ ΡΠ] [616 

ΒΟμα μα πη ἀἴθβου Εσαρο (10, 4. 5). 

Εν. 15 

ΘΙ ἢνε ἄθρουν θη ιιβα ΘΠ Πρ νῸΠ ἀφθαροίᾳα ππΠ6 εὐδαιμονία. ΝΔΟΙ ἀ6η] 

νῸΠ πηΐν ὈοΡΙοΠἰἰρίο Τοχὺΐ Ποὺ 65. Ποῦ: »Π θη αἴθ ὅ66 16. Δ116ν 16 Ρ6- 

ΞΘ ὙΥγὰ 415 βίου Ὁ] 10 ἢ}. ον θη. Εἰ ἰδ ΔΌΟΙ Διο ἢ. τγ}}} ἀτι10}} οἴ πθ ἢ 

᾿ρροηννῖθ αν ρύθη Δ ρΘηβο ἢ οἷη νΟ]]Π]ΚΟΠ ΠΊ 6. ̓ {181, (818, ἡγοῦ δ (ἃ. ἢν. αἴ6 

(δ του) ἀ6ν {{π5060}}} 16 Π κοῦ σὰ θουααθ6 η ἴῃ5 Αὐρο ροίαβδυ Πα, 516. (χιρΊοῖο 

00 }) ἀδν ΘΟ] ΠρΊΚοΙ. ὈΘγαιι 6. τη. « 

Εν, 14, 15 

ὈΘΠΔη 610 τν]θάθυιμη ἀϊ6 Ζαβδηητηθηβοίζιμπρ' (61 οΟ. ΘΠ 6η 1,61] 1 Π]κοῖῦ. 516 

Καμῃ πίομῦ α16 τηδδϑῖνο Ἐθϑι κοῦ (πύκνωμα οτερέμνιον [ΚΟ]. 11, 7) πάθθη 

νγῖθ αἴθ βύθυ] ἤθη Κσθαύαθθη. »ϑῖθ Ῥομαπρίθηῃ, δῖθ βϑὶ πίοῃῦ ἴῃ ο]θίο ΠΟΥ 

Θυδ! τ νονπαηάθη (πϑτμ] 16}. θ6Ὶ ἄθη (ἀὐίζοιη), βοηθυη βἰθ θοβῆβοι οἷπθ 

᾿ρροηννῖθ. πο Ζίουΐο πυκνότης, αἴθ ἀυσοἢ οὐνῖρο ΖοΙ θη. 5160}. ἀλλα ΡΠ ΕΓ 

Βεοπδαιρίθεη κΚῦπηΐξε.. ΕἾ, 15. πὰ} δ ὄνοι ὁ 5 ΘΠ μὰ Πρ'. 

ι θῖο Ευσιηζαμπς [Π5Θη 6 }5 δ. 103, 23 ποῖ. (1. 31) σὰ ἔν. 8. 4 ὀργῆς] δεκτικὸν τὸ ἄφθαρτον) 

οὐδαμῶς νυν ἀπο. ἄθη ον πἰομς ἀπίθυ ὈΡοομοπθὴ Ζιβαιηιηθ μὰ Πρ, ἃ ϑο]οβϑθη. ϑοοίί 

νΘΡΡ]οΙομΐ ἰντῖρ αἴθ διαστολὴ Μοίγοσονβ θ6ὶ ῬΒΠΠο. ἂρ βαποῖ, 1.38, 75 (ο΄ θθπ. δ᾽. 30). 

3. γεῃη αἷο Ευράἄηχιαηο νὴ... ογὰ το μίο; ἰδέ. ΕΘΠΟΝ τἄλ]ογα νυῦγάθ ἄθπα Βιιο βία! γθιι 

ϑθηδιι Θηίβργθομθη. ΑΘ ἴπ θδΖιιρ αι ἀἴο κυρίως σάρξ 5ἰμα ἄλογα ππα λογικά ᾿Δομ ποι. {Π0ὸν 

ἄδθη ἀθρυαῦοῃ ἀθ5 Ὑ ονυίοβ Ζῶια ἵπὶ οησοροη Κ5ἰηπο ((δροηβαίζ Θεοί) 5. ὃ. 56. 

3. Α4ῤλ. ἀ. Βονὶ. Ακαά. ὦ. Ὑγῖ85. τοῦ. Να. 7, 5. 515. 16 ΑΡτηθββιης ἀον ραίίθι ΕἾ, 15. 4 

θεῖ ϑέοοίξ βύππηστας πἱομΐ τηϊέ ἄἀθν Ηδγίθγβομοι Ζεϊομπαην, Νοι Ερησαὶ ὔππθῃ ἀπο ἢ ἤΔ 0} δὴ 

ϑρδίίθη. ἄθν νου μευ σε μβοπάθῃ ΖθΊ] θη πῖομί, νυῖθ ϑιοοίέ νν}}}, 12, Βοηἄθυιι πὰ" οἶννα τὸ ΒΟ βία 6 ἢ 

βοβίδηθη πα ῦθμ. ΑΌΡΘΒΘΠΘη. ἄανοι ἰδὲ Βίπη ἀπ (ἰνᾶτησηαἊς τυ τάον" δοίη Προἀπζαηρ, 



602 ὉΤΕῚ 5: 

ΤΣ ΊΘ ἀ1Π}- 

Ὑ ΘΠΠΟΙΟς παπμο 10 65. βίο. ἄαδτιπη. ἄα|8, νθππ αἴθ Ναῖασ βόμοι [τ αἴθ χοὶί- 

χγοΠ ρα ΕΥΠαΙτπρ' ἀον ἀριίροη Ὑ  όβθη οτρο ὑπῆρτ, 516. [ἀν α16 ἀδιιθυπο 

Εὐπαϊταπρ ον αδιίον. ἴπς ΠΟΘ ἢ νἴ6] πόποιοηυ αὐαάθ Βουρθη πη΄. ΕἸ. 17 ἃ. Ὁ 

ππ ὙΥ̓ γύρου. 
Εν. 18, 41. 

Π16 ὙΥ οΥὐυὐτ ἄτη μθ ουἱνεχῶς ἡδόμεΐνοι τπη6 ἔξωθεν ἡδονή ζϑίβϑιν, (δ «16 

Ἐσροππηρ' (65. Πιδο δέρῃ. 216165. μοὶ (οι Κοπβυιατῖοη 65. ρος Π ΘΠ θη. ΝΥ ΘΒΘη5 

Βοοθαοπτοι. τνουάοη τὰ}. ΄θβος Ζ161] ἃθου. αἴθ ἡδονή, ἀδυῖ ἄθη (δέζοιη 

πος. νορ ἃπίδοη. χαῇ!θβθοι. Δ ἸΘΙ 6}: τηὔββοη. νπ ἵππθ. » 16 Καδί Ζὰ- 

ΒΘ το θθη, πο β. Ετοιηθ5 Οὐ ἈΠ ἄουβ νου Θἰδτητηθθ5. ἴῃ 510} δαΐχα- 

ΠΟ τη, ἀαροροι ἴῃ ὈΘΖαρ' ἃ 1165. οἷρπο αὐ 516}. νὰ πἰο 5 ἀθουννγα!]- 

τἰρθι Ζὰὶ ἰᾶββοη ἀπ ἄθρουν μαιρὺ πἰοιῦ. .. .« Ἐϊπὸ ἄπη]Π πο Αυπβοναπρ' ἤπάθι 

τνπ ἰπ ΕἾ. 41, νγὸ νοοῖ (ον {{ποη ΠΟ Π κοῖς ἀ6υ πὶ α16 (ἀού! ποῖ. οἰ δ ρ π Θ 4161) 

Θτο πσθριηρθη αἰ Εθάδ Ζιὶ βίη βοποίηῦ; γγορθι 46ν πη] 1 Π]κοῖῦ ἄθει- 

ΒΡΙΪΠρῚ ΟΣ 45 οἶπθ, δ ἀα5. δηάοσο δ δὺ ἘΡ 510 οἷπ. θη α8, οἴὴθ υἢ- 

ΘΠ ΠΟ Π6. ΕΠ] βου }} νὸπ οἰρθπ θη υνῖθ νοὴ ἔροιη6ὴι ΘΟμ τυ ηρΠ ρθη (παλμῶν) 

τὴ σὰ (ὁ θοίο βἐο]δ, 50 (πἰπηγηΐ 61) αἴθ. ρϑοῖρηθίθη ππ8 Ὀ] 551 (61 516} ἁαΓ, 

αἴθ ἐροη ἀαυτρθι ἈΌΘΙ διδβῦ δΡ Ζαυο ).« Υ 9]. 40} ΕῪ. ὅ2 ἃ. ". 

Ἐὺ: θη Θρ κασοίβομοι. Αὐβᾶνιοϊς παλμός, ἀοΡ ἅπ5. 46 Ρ. ἈΡαΘΥ ΓΒ 61 

ΒΟ ΠΑ ΖΙτ αι πη. βἰαιηπιῦ, οἱ 65. μοὶ ἘΡρΙκια 5 ]ρ5ὲ τηθΠ τ λο]6. ΒοΙοροὅ. 

Εν. 19, 

})ὲὰ5. ἃ Κορέ βίθμθπας γον τὸ δ᾽ δλόυυχον, (5 ΠΙΘῚ Ζυ τη θυβίθη Δα] 6 

ἴπΔ οΥἹθο ἢ 50 θη ΟΥ̓ οὐἐβομδῖζ δυδιοηῖ. τυθοκύ εἴη πε ρθ Εσαρο. ΑἸ1]65 

ἀνῆπρε ἀαναα ἴῃ. 448 Ερίκαν ἄθη ΞΟΠ δοίην δέξου. θη 46. τῃθηβοἢ- 

ἸΙ Πμθη. ὅθ ο] 6. ἈΠπη]Π0 ἢ ἀδομίθ. πϑπηθηι]1 61} ἄθιη ΠπὔΠθυθη Ξθο]  πίθῖ]θ (αν). 

Ἐβ πᾶσ πττη ἰηἰουθδβδαηΐ Ζὰ ΟΡ σοη, ΟΡ ῬΙΠ]Ο 6 μη σονναρσὶ ἢ 6, 16. ἅ{ΠπῸ- 

τίβοθ. 1 ΘΙ] ΟΠ κοὶῦ ἀθι δίίου οἴη δλόνυχον ΖῈ ΠΘΠΠ6Π. [)ἃ ἱπὶ {Ο]ρ πάθη 

᾿ 50. Κοπηίθ πὰπ οἴνγα Δἢ [ὈΙΡΘπάθ5 ἄθηϊζοη (Τὴν. 16, 3}: καὶ δὴ γὰρ πειρᾶται οἿώι -Ζειν) 

τὰ τῶν ἄλλων. οὕτω καὶ τὰ [τὴν ἀφθαρίοίαν] τῶι ϑεῶι παραοκεγυάζονίτα δεῖν ἐπινοῆσαι]. 

5. ῬΆββοῖρ6. Ῥυϊηχὶρ ΠΘυ ΒΟ ἅπ6}} θοὶ ἄθπὶ ἰΙβομθπ ΓΘ θθννθβθθα, τγ]8 Τλιοτο ΠῚ 711 

ἀν ὸ: μαηὺ 5μα (οἰκεῖα) ομέφμο οὐδὲδ δ οπιηῖδιιδ ἐριίμι5 ἦρι αγέμϑ ὀογρογα εἰϊδοράμπέ εοποχαφιο 

ἐογιυεγογεέϊδ εὐολεγιέ πιοέμδ ; αἱ σον γα αἰΐοπα (ἈλΛλόφυλα) υὐάηνιβ τρίορν ἵπι ἐο Τα 5. παίμγαηι. 

5. ἘΡ. 143 (αἱ ἄτομοι) αὐτὸν τὸν παλμὸν ἴοχουοιν; ΕἸ. ὅι (117, 29) τὸν τῶν σωμάτων 

παλμόν; ΕἸ. 282 (202. 14) τῶν ἐν βάθει τοῦ ουὐγκρίματος ἀτόμων οὐδέποτε λβῆξαι κινήζςεως 

οὐδὲ παλμῶν πρὸς ἀλλήλας δυναμένων. 



Ῥηϊϊοίρηιος 176)" αἰ αδέϊον" Βιιοῖ, ΠῚ Γν. 16--54α 63 

νῸΩ μακάριον, νῸη ἐπιθυμοῦν, (61 παι] 6 η. Ν᾽ Ογατιββοίζαμρ' (6 Ρ ἡδονή ὑπὰ 

γΟΙ ἸΘΘ 6. 56] υ5ὺ αἰ δαθ ἰϑδὺ (19, 2-- 5. 7), ἀὰ [ΌΓΠΘΙ ἅ110}} 16 δρμὴ 2.11 

ΘΙ οἰηῦ, 50. βἰθῃῦ πὰπ, ἀα Πἴου αἴθ Ῥϑν ΟΠ Ο]ΟρΊΒοΙΙοα. Οσππ ]ὰ ρθη. (ΟΡ 

Θου ΠΟ πο ἀφθαροία ἀαγροὶοοῦ ὑνουάθη. ἴθ θΘΡα]ΠΘὴ. πα αν] 161}. ἀ 60 πηλίο- 

τίθΠ]ον ασππα]αρο ἀον Κομβυτῖοπ, ᾿πβοίθση. αἴθ ἄθη (ἀὐέίονη οἱρομἊ 10 ἢ 6 

λεπτομερῆ Εὐνὶρ κοι ἰϑυνουῦ οβιΐζοη. ΑΙ 65. ορὶδύ πη] 6. ΒΘ. 6. ἃιι0 ἢ} ἴῃ 

οι ὕπηννοῖς. 8Ξὸ βομ] τοὺ οὐ Ἐν. 19, 20: »])ὰ αἴ6 Πόσο. οννῖρθη ΘΟ Ὁ 

βῖο πη νἥηρθη, 50. ὔππθη. να ὙΥῸἢ] ἀδηλλύ ἴΠπνὸ ΤΠ ΓΘ Ὁ] ΟΠ ]κοῖς ἀπ! ροο - 

ΟΡ] ] 6. « 

Εν. 90 

βοίζὺ 485 ΤΠ θὰ 6 ἀφθαροία (7. 2) [Ὁνὺ. 1)ὰ5 δον αὐτάρκη Ζ. 6 βοχίθῃΐ 

516} π ΟΠ] δ αἴ Εονάονιηρ, ἀα| αἴθ (οὐ Πποῖΐθιν τπὰ Ὀ] 1  η οῚ ρ᾽ 5611. τη 1556) 

νὴ ἔτουηάθηῃ [Ἰη Πὔββοη, ἃ. ἢ. που ἀαῇ αθθη. ἁπάγον (ἀδύϊοι ΟὐΟΣ οᾺ ἁὐ 

ΟΡρἐουραθθη. ον ΕΥ̓ ἀΘη ΡΟ ΟΠ ΠΟΥ ἀπρουγίθβθη δἰπα . ΑΔ ἴῃτο {Ππβύο 0}16}}- 

Κοῖῦ Ἰυθοχίθηῦ 510 διαμονὴν ἅ. 7. 

ἘΠῚ Γ᾽, 90 

ΘΥΘΘ Ό 6. ἰκοίπθπ θα θα Θ. Ζιιβα πη 6 Π 19. [πὰ ΘΡβύουθ ἰδὺ (5. νυ Ἰθου πο] το 

ἀλγηδών θϑιμουκθηβδυνοῦῖ, ΜΠ ον Αὔν 6]: Βοβιηουζοηον ΕἸ η {556 βο]ϑιηΐ 

δι 0} Ε. 22, 7 ἀπὸ τῆς δήξεως ταύτη Ζιιϑδ ΠΧ Πρ η΄. [ἢ 6 Ρ] Γᾶ 56 

στοχαζόμενοι πάντων φιλότητος Κιϊηαϊρὺ 5160} 485 βρῆϊον ([0]. ἃ ΕῪ. 87, 5. οὔθη 

᾿ς 4) ΒΟμδπ οί ΤΠ Θπὰ ἦον ΕΘ ἰβο δ Ὁ ἃ. 

Ἐν. 93 

Βου νύ τυ ἱθάθυαμη θη ΞΟΠ μη6 ΓΖ. Κοηη 116 }) ἰδ ούννα 2. 4 : » πα τνυϊθά θυ) 

ἀνάοκοη οἴπῖρθ (6. Ἀπιίδοσθη ΕἸ 556 ἴῃσο πα ὅμηοηϊο πἰθάθυ. [)ὰ5 γα! 6 

ΝΟΣ ΞΟΠ Πη6 ΡΖ βίθῃς 18. οἵη ΕΠΡ ἉΠ]ΘτηΔ] ἰπη ΔἸ ΔΟσΒΡτιιΟ ἢ. χὰ θη ΝΥ Θβθη. νῸη 

(ἀὀεΐοθιῃ. « 

πὰ. 948. ἢ. 

)ὰ 65. οἷπθ πποηᾺ 16}. ογοίδθ ΑΠΖΆ}] γοῃ ἴὐὔπβϑομθη ΟἹ δ᾽, αἴ6. ἃΠπ (160 

επί πο ἀθ5 ΒοβίθΠ πἄθη. τ] οῖΐθη, ἰζαπη αἴ6 ΙΒοποπλῖο 465 ἀπ Ζθη ΠῸ] 

ἀδάμαστοι Ῥοβίθμθη, Ἃα18 οἷημθ θὈΘη 115. ἀπο] 6. ΔΉΖΆ}}] νοὴ Θ᾿] Δ] θη 

Βαμονοη οπἰ οΟρΟηρ βίο!]ῦ τνῖρὰ. [)165 βοίχῃ (θυ Δ υ τοῖου ἀ6ι ΟΡ Κα ΟἸ 50 6 

1 ΨΡΙ 100]. Ὁ» [Ἐτ- 85, Δ)- 

ΡΙ ΒΡ 5. τὸ 



04 ὍΤΕ1,5: 

ΠΟΠτο Τοὶ ΟἸοοσο ΚΙᾺΡ ΔαβοΙ Πα ΠΡ: » λαὸ ἰσονομίαν αρροἰίαΐ 1 ρἱοιν"ι5, ἰα] οδὲ 

αοφιιαὐϊἠογγν ἐγ ηεἐϊοηόηι. σὰ ἤαὸ ἐφίδω" ἐἰμμαι οὐηοϊένι»", δὲ ηιορέαϊζμνι ἑαγιέα νι ϊ- 

ἐμίο εἱΐ, οδδὸ ἐρηιον ἑαὐζι)γν. γλοην Ἡυΐμο θην, οἱ δὶ ψιαρ ὠιέογηναγιέ ἐγυ)νλ γι αὐ ]α 

δἠνέ, οἰϊαηλ “αὶ χιίαθ ὁογ 56)" θη  ἐη γα ὁ580. αἰοῦο))ο.« Ἐὼδ σϑηϊρὺ α]5ὸ πἰοῃῦ, δ 

(ον Ὁποη 1 ΠἸκοῖῦ 6 ποραίίνοη {ΠΡβΆ 6. Ὀ]οΙ αἴ16 ΤΠ πο ΠΟ Π]κοῖῦ ἀν Ζοῖυ 

οπίροροηροβοίζὺ υγῖρ (ἀθηη ΖοὉ ἰδῦ πὰ οἷπ ἀὐοίαίοηϑ ἀὐοιαἰεγέζιηι. πιὰ ἢ ορὶ- 

Ἰπ ΊβοΠον 1,6] ν6, νρ]. 5. 7); 65. πηΐΐββθη. ΠΟΙ 116 ν 1616 Ῥοβιτνο Ἐαϊκίογθη 

ΘΠ ΘΟΡΘΠ ΥΥ ΠΟ η, ΘΠ ΨῸΠ ΟἾΠΘΡ ΘΥΙΡΘη [ΔῈ τη ἀφθαροία ΡΟ ΘΡΙΌΘΠ ΘΗ 

γγΘθη. 5011. ΠάΠΔ 0} νϑιβίθ] 6. 16}. Εν, 248. 53 ΕΠ. [ὉἹ]ΡΟΠἀοΥ πηαίθθη: »])} 0} πη- 

ΘΠ ΠΙοἸιο ΖΔ }1 46. ππηρο θη Ζουβ σα Προ] 6 σοροη ον ἀν τηδη {06 ν- 

Ἰατθῦ πολὺ οἴμθ ἀπ 6 .1116}} Ἰαπρὸ απο Καπετρον Ζο θη. ΔΠΠΘΠ 6 ἢ. « οὔτε 

διαμονὴν βοίχὺ οἴπμθη ἀθρθηβαῖζ νΌσᾶιθ υνἱθ οὔτε λῆξιν. ΕἾ Ὑν1}}1 4150 θη 

ΖοΙ ΟΡ οὶ ἀϊοβοι Βοισδοίθπηρ' 6 ΙΒΟΠΟΙ ΪΘ. ΘᾺ ΠΖ ΔΒ ΒΟΠ Δ] θη (οὐ δ᾽ ὅλωο). 

ΨΊΘΙ πο] πτ8 οἷη θοβι πα ρον Ὑ ΘΟΠ 56] βἰαυυππάθη, 50. ὅδ|8 416 χουβιγθη- 

ἄδπ τπἰπα οὐ]! τοπ ἤθη σβζα, 16. χιυβίσοιηθη θη τα ἴθ ἈΡ ΠῚ βοη θη Αἰοπηδ 

5ῖ 0}. θεβιβπα!ρ ἀ16 ναρο Πα] θη. Ὁ} δ}. ἀἴθβο Ἰβοποιηΐθ δα αἴ6. ἰπἴβομο 

οὐον. ἀἴθ. ρον! 66. Ὑ  εΙῦὺ ῬοΖίοΙῦ, δῦ πο ῦ Πὰν, ἋΟΟἢ ἰδὺ τηΐρ 5. οὐδ 

γν ἈΠ ΒΟ] 6] ]Π6Π6ν (ν 9]. ΙΚο]. 8, το). 

διεξαγωγή, ὑγὰ5 ΔῈ Θ᾽ ΘΙ νΘΙΒΟΒ] ΡΌΠΘη ΕΤΑΡ ΘΗ ΟΠ 6 240 ουβοποϊηΐ, 

Ῥραοιυίοῦ ΤῸ] ἀἀ556 1086. νν186 διαγωγή 465 ΤΊΓΟΙΒ: ἀ16. 1 θη βυνοῖβθ. 

ΕΡΌΘΒΉΣ Ὁ: 

16. δἰ ῃΖοίηθη ὙΝ ουτᾶρτηθηΐθ ᾿ἢ 25 ἃ ἀκοήν, αἴοϑηοιο ἀθιΐίθηῃ ἀἁσδιΐ πίη, 

νγὰβ ΕῚ. 25} ἀθυι]]ο] ον ζοὶρ, ἀα πιιΠ]6 1 αἴ ΡΒ ΘΟ ΠΟ]ΟρΊβο μα. ΕὐκΙβ ιιηρ' 

(ἋΣ ἡδονή ἅϊι5. (65 δἰ ]}1 66 ΕἸ ΡηΠἀπηρθη ΘΟρΘΌθη ἱρά. [)}16 ἡδονή ἰδὺ 

80} ἘΡΙΚκα οἷπμθ ἀορΡοΙθ. 8516. ζοῖρῦ 510}. θηὔννθον ἴῃ ἀν ΑπιΠ 6 (ἀταραξία, 

Ἀπονία); ἀδηη ΒΡ ΘΓ νη καταοτηματικαὶ ἥδοναίἡ, οθυ' ἴῃ (61 Βουυθριιηρ' 

(κατὰ κίνηςιν), ννὶ6 οὶ ον Βσθιθ (χαρά, εὐφροούνη)η. Τιοίζαάρθιη τδοῃῦ ΟΡ 

Κοίη 116}} ἄάγαιβ, (88 ον 5. (οίου γα} γιογείοῦ 415 αἴθ όπου 8 ἃπ- 

56 ῃῦ. [Ι΄ ΡοζΖιιρ δι 445. ΡΟ] Ε|56η6 Οοθὶοῦ βομοίηῦ οσ θοθοηάθυβ (θη. Απ8- 

- 1)ὴ6 παί. ἃ. 1 το, 50: ν9}]. 39; 1ορ. 

ποιεῖν π᾿ ἀου Βαϑάθιυίιηρ εἶναι (οᾶθν γίγνεσθαι) λέγειν. 
Απάθυβ ΡΒ] ρΡϑου Πρφγηι. 51. 596. Ε 

θιορ. Ν τ36 (ἴὰ {Πβοποὺβ ρέοιν. ΧΧΧΙ 5 51Ὲ: νρ]. 281}. 

ϑιη. (6 Ῥοποί, ΓΝ 4.1 φμαθ γπαχίηια Ερίσιγο γεἰϊοϊέα5. υἱρίιη": πΐλὶΐ αφίΐ. Τιλοῖ, ἀὸ 

ἵνα οὶ 17. 1 αἰέν, ἐγιψμέ Ερτοιγ5 (ΕἾ. 360) πὐλὲΐ ομγαί. τάεο ἐπιοογτιρ έν οδέ ας δεαίμϑ, ψιῖα 

ϑΟΠΡΟΥ αιθέιι5. 

Ὁ 



Ῥηϊοίρηιος {7ϑογ" ἄϊο Οἰδίἑον" Βιιοῖ ΠΠ| Εν. 944--99 οὗ 

ἀστοῖς πουχία σοθυδιο δ χὰ Πα οι ̓. [ἢ Ὑγ ΘΙ ἤθπὶ Ζιιβατηση θη Πρὸ Πῖον Βα. 925} 

καθ᾽ πουχίαν λεγομένας ἡδονὰς καὶ αἰ[ςσϑητάς ἢ] βίαπα, δύ πἰο ῦ δυ]σθηη]ναι. [)61 

Δαβαΐζ νον αἰσθητάς ἰδὺ ρϑνν δ πϊο ῦ υὐδῖρ. ΙΟ]] νουρΊθιοηθ αἴθ 24. Κυρία 

δόξα: » δύ θηη πηὰῃ (85 ΝΥ ἈΠ ΤΠ Πρ θυ ΟΡ πῦρ οἰ 0 ἢ. νυν Ὁ πη ἃ πῖον 

ἘΠ ΘυΒΟ μοι οὐ χυν]βοθθη πὶ 16 19110}} Ν᾽ ὁυτητι οίθη, ἄθηλ ΠΟΟΝ Ζιὶ Βοβίβροη- 

Ἃ6η ἀπ ἄδιη. ννὰβ ἴῃ ὅθι ΝΥ ἈΠ ΠΘ τητρθν οὐ πιῦθοη, ἀθη ΕΠ ΠΠ πΠρ6 1 

πη ἄθη Δ᾽ Οὐδ θ Πρ. 65. ΘΠ υ πηῦρθη5. ΟΓΟΙ5. νου πη 6) ἰδὲ, υνῖγϑί 

αι πο} αἴθ Δ ΔΒ γΘ στ Πρ 56] 05ῦ στηϊῦ ΙΘΘΡΟΓ Ν᾽ ΟΡ Πα ΠΠΡ᾽ νΟΥ  ἸΡΡΘ. « ΟἼ6᾽ 

ΠΔῸ ἢ ἄθιη Κα ποπ ἡ πα ουβομῖοα ον ἅτοὶ Κυϊτουΐθη: αἰσθήσεις, προλήγειο, πάθη. 

Τάχα μᾶϊθη αἴθ βρῆϊουθη ΕΡΙΚασθου πΟῸ ἢ αἴ6 φανταοτικαὶ ἐπιβολαὶ τῆς δια- 

νοίας πἰηχιροί πρύ. 

νον αἀἴθβθη ἰδὲ πὰ Οἴθηθθαν ἴῃ “6 πη [Ὁ]ΡΘΠ (61) 

μι. 260 

αἀἴς θαᾶθ. ᾿νοὸ αἴθ φανταοτικῶς νοούμενα ἴῃ θδΖαρ' δι ἀἢ 5 Εσθηρ ἢ 

(165 Ζῶιον ογῦγίοσι γουᾶθη. [) 6: 5΄ἴπηῃ (6 φανταοτικαὶ ἐπιβολαί ἰβύ βοῃυνίουῖρ, 

θ6Ρ 65. Κάπῃ πἰομὺ σο]θαρηθῦ γοράθῃ, αδ 65. δίῃ Δ] θη ΑἸβάγιοκ ἰδ 

ἐὰν ὙΥ̓ ἈΠ ΠΘπηπ προ (ον 5ἴππθ τυ ἐν Ν οὐβίθ! ] ὰρ 6) 6} διάνοια. ΕῚ βαρὶ 

πππ πῖον νου Π 0, ἀἀ|8. »]κοῖη 1,6 θυ θθθη 5 Ιο 6 Ῥηδηΐίαβίθη (φανταστικῶς 

νοούμενα) θθιρίθι!θη (διαλαβεῖν) ἰὥπηθ. ὑγΘΠ 65 ἰπ τον ν]Π1ρ' ΒΟυαπὺ τγβνοΐα, 

Εν. 91 

πὸ οἱ οὐ ρΘμ 61 Ζιν 5 θη ἤθη Ὀοϊάθη Καϊίθυῖθη αἴσθησις, (ἈΠ ΠΡ] 

πη (διάνοια) θη ην ουβίθι πιπρ. Ἐπ οὐυνἅ πηΐ ἀ16] Πρ Θ, » 416 νῸη ᾿ΠΠ6η 

αἴο ον ρου πο ὙΥ̓ ΠΡ ΠπΘ σππ ρΘη νὉ]]1ο᾽ {ΘΠ ΘῈ «, υνβῃγοη ΕΡΙαν 415 ὅθη- 

5. 8}15Ὁ αἸοβου ΤΥΘηπιιηρ τυ ουδίσθύ. 

Εν. 988. ". ο. 99, 

Θίοθου Τοχύ ννὶθ 6 ἀἁτιιηουϑίθ θη 46 ΝΑΟΠίσαρ' ἴῃ ΚΙοίηον ΠΟ τ οὶ 

πὰ οἷ ει ΟΡ ΌΟΙΚΘἢ τὶ γνώσεως, ταὐτὸ πάθος, ὄχληοιν, κωλύειν, μετέ- 

᾿ ῬΙαξ. ἀθ Βιοῖς, τ ρ. 2 (Εἰ. 426. 284. 8) ἣν Ἐπίκουρος ἠουχίαν ἐπαινεῖ. 

δ Ἰλισρ ον ἀχνὰ  577:. 6): 

5. ΚΙΘΠ6 νὲ5. ΡΠ ΠΡ Ρβοι ἐδ Ῥ οι. τι. τημ. 5, τι. Πορηι. 51, 5711. Ζ6]1ον" 111, 4. 308. 

ΧΙ. 5..)33. 

Ὁ {θεν διαλαμβάνειν να]. Ἂ1. ἡ. Βονί. 41. τοῦβ, Νι" 7, ὃ. 69. 2: ννὸ ἴῃ ἄθν 1. Ζ. ἀδιά- 
ΛΗΠΤΟΝ Ζὰ ἰθϑθῖι ἰσί. δίας πηΐίον ἐστερημένον αὐτῶν χι1 ὑϑυβίομθη ἰβί. ὈΠΘΙΡΓ. χυν οι Ἰ Πα Ε: 

αἰσθήσεων, προλήψεων, εἰδώλων ἢ 

Ῥλη].-λῖδί. Αὐῆ. 1916. Ν. 6. Ω 



ΠῚ ὈιῈ1,5: 

χούοὰν τῆς ἐρημώσεως τῆς τ᾽ ὀχλήσεωο. ϑοσγδιιε 510}. αἴ656 Βογδιθιιηρ ἀπά 

ΠΙπάοναηρ' Ὀοχίοῃΐ, ἰδ ἀμ ΚΙαν. ἘΡΘηθΟ ἀπ Κ]ὰν ἰδὺ 45 Ῥουβόη] 166, ἀἃ5. ἴῃ 

288 5 ἴῃ ἐϊμαυτὸν [εἰδέναι τπιηα ἴῃ ἐκεῖΐνο]ς ὃ μάντις πουνονίσιἐῦ. ὲ Ψ]Ρ 

ὮΡου θη ζννθοκ αἴθβονῦ Ζιιβᾶίζο πηίοῦ ἄθιὴ Τοχίθ Κοῖηθ βίου Ψ Ουβί ΘΠ πΠρ' 

σου πηθη Κὔπηθῃ, Ὀ]ΟΙ θα. 8116} αἴθβο ΡΉΓΆΒΘ Πα. πη νου β Πα] 10 ῃ. 

Εν. 508---α. 51 

5) ομπὸ ΕΟ πΐς. Εν ἀθη Ζιβαηηη θη πρ. ΝῸΣ ἀραΐοῦ ἦἃ5 ΕἼ. ὅ08, 3.4 

ΘΥΒΟΠ ΘΙ πο ηθ λογιομοῦ 8, 41 ον Ν᾽ ον ἔλϑβου. νοὴ ἤθη αἰσθήσεις τπα προλήγεις 

Ζζὰ ἄθιη ᾿πιδομβίθη Τα] πἰβν υ πηῦρθῃ, 46πὴ λόγου. {γίβο!γοιτοῦ. ἄθπη 4ὰ5 Ἐτ- 

ἔββθη (65. {{π51 0 Ὀγθ ΟΡ] Θρῦ. 

ΕΣ 95. Ὁ. 

ΒΟΠοη πὴ ΕἾ. 248 Παίζθ ἀθὺ Ν᾽ ουίαββοι: αἴθ ἀπο α Π16η6 Μοθηρο ἀ6ι αἴθ 

(ἰδεξονννοὶῦ ἀπηβ νυ ̓ σροπθη νου ον θα προπ θη 5τοθ (τῶν περιεχόντων λυ- 

μαντηρίων) ΠουνουΡΘ ΠΟΡΘη. ἩΪΟΙ βοίζί δ᾽ πτῃ πᾶποι διδοίη η ον, ἀ81 616 

(οι Π οἰ »ἸπΕΌ] 6. ἴπτὸ5. Βαθθ5. (κατασκευήν) τηϊῷ {ΠΡ υ]θραπρ' ἀπ γουβι Π σῸΡ 

γον ὁπ ππρ᾽ 46 ππηροθθηάθη οι" ἱπηβίαπαθ ἰδὲ, βίο ΘΟρῸπ ἀἃ5 ΕΤΘΠΙΔ8 

ἔδυπ νοῦ 76ον Βοβοπμυνου8. Ζὰ βὐθιητηθη ἢ ἀπα 1165, τὰβ αἴο Επνίρκοῖῦ θε- 

τὶν κί, Β6ὶ 510 ἢ δυΐζιηθμμηθη α. ΑἸ5 ΚΚουητηθηΐαν σὰ αἴθβοη ΕΡαριηθηΐο ππᾶ 

1 εὐλαβείαο) νβὶ]. Πίοαου 3. τ8, 7 χωρὶς γὰρ ἀδικήματος ἀλλοφύλοις Ζώιοις ἢ ουναναοτροφὴ 

γίνεται μετ᾽ εἰρήνης καὶ πάοης εὐλαβείας. 

2: τῶν περιεχόντων βομεὶπί αἴθ Οὐρὶ πα] απο, ἀθρον α16 ΨΥ Ἔυθπῖβ 465. (Ἰοἰάθν Ὠῖθι νου- 
Γ' ν Ὁ “ Τ' - περι. 

Ἰουο προσ Προ 6 Π) ΡΔΡΥτιβδι οκὸβ θοάαν ἄθν ΔυΓ.ἄναπο. δ οππ ἀθν Βο ΠΡ ῖθοι: τωνοεχοοιτων 

αἰθὸ ᾿νόθεὶ ἀἴ6 ΒΟ βία θα. ἰθ  ]νν οἶβο νὸπ ἄδπι ΖοΙ Ομ πον νϑυίθβοῦ δοίη Κὔπηθη). 50 βομοῖπξ ον 
εχο 

ἴπι βοῖπον Ν ουϊασα τωνπεριφοιτὼν νου οί πάθη χὰ πὰ θη. ππα αἴθ5 αππ πὰ οἶπο Αὐξονκονγοκίσπν 

βϑῖπι, ἰπάθιη ῬΠΙ]οάθπι ἀἃ5. τηθῆν Ῥοθίβομθ, θοὸν νὸπ ΡΠ χ. Β. σϑθυδποὶιίο περίφοιτος ἄπτοῖ 

ἄὰ5 ἀθ] 1] 6. ουϑοίχίο. Τ)ον ΟΠ Ροῖθου βοποίηΐ αἴθ Ἰζονγοϊκίπιν αἴσῃ νουβία πάθη, Περὶ, 5. δὲ ζὰ- 

οὐβύ υνϑο]ο,, πδοπμροίγασοι τ] ΕΧΟ 5ΙΠΏ]ΟΒ. ΖυνΊΒΟΠΘη. Φ ἀπ ΟΙΤΩΝ ΘΟ ΠΡ ΒΟ ΠΟ θΘ πα. χὰ Ππάθθη. 

Ο ἴαββθ ἴοἱν ἃ15. Αθκἄνζαμρ ον ἀρυῖρθα πάθη, νυν ἀθν Ηουϊζοιί]βίγ οι. ἀἀπ}5. γϑυνν πα θὲ 

νυν. Βἴθμο τόπου. Αγοῖ. Χ ϑίοποσγ. τ9ο2. ὃ. 78. Ῥῖθ σαπχο Ν᾽ ουβίθΠαησ τὸ ἀδν ΕΠ στη, 

ἄον (ἰδίίον. Ῥόραμς απ ἀου Απαϊορῖο ἄθὺ ἸραΙβοποη δ ουρῆηρο Π)ὰ ἀπβοΡ ΤΠ,6 1 βίοι ἀσσοι θη 

Ζυπίγοιη. ποθι Αἴοπιο απιι 0} αἴθ Ῥοροὸπ πᾶμνί (νρ]. Ἐρικαν π. φύς. Ῥὰρ. τοβό, τ4. (ἀοιηρϑυ. 

γγίρη. 5. Β. 83, 5.93 υπίοῃ, τὰ ἐκ τοῦ περιέχοντος κατ᾽ ἀνάγκην διὰ τοὺς πόρους εἰςρέοντα 

παρ᾽ ἡμᾶς), 50 νυν οἴη πη] ΟΠ 65. Δ νυ μα] θη ἄθὺ (ἀδέξοι" θυ Β] ββθη. 

3. διερείδεοθαι τὸ ἀλλόφυλον Κᾶπη πἰίομί, νυῖο ποοίἐστηοῖπί, βονῖθὶ υνῖθ διωθεῖσθαι ἐο ἐμέ 

αἰοαν ἤγοηπι οπθϑοῖγ ποῖοι. [)ὰ ἃπ ἀἴοβου Θ[Ὸ]16 αἴθ Ζοίομπαπρ ἀὰ5 ΞΘΒ]αβ- 1 νοῦ διερείδεοθαι 

ἀαϑ δὲ πα ἀἴε Ἰούχζίθα ΒαΘμ βία θη ἀἴθβος δ ουίθϑ ππμα ἐν] 10 ἢ} νυ οἱΐ ἀπβοῖ πὰ πον χίοί. τϑυτηαΐο 

ἴοι. ἀκα! ταϊΐ ἄθπὶ ᾿ π 0 ἢ ἦἄδ5 σουθ]αβίο τῇ ἀρούβοθθι τνονάθη ἰβί. 
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2} Ερομ [ον εἰριιηρ τηθῖ μον σοπηζιμροι γὙ ΡΟ ΘΟ ἢ6. πηὰ (5. ἣι 62. ΟΠ δη- 

είς Ἐν. 4]. 

Εν. 56----ὅ6, 

Ῥῖθβο 5611 {ρα ρ δ ἴα. 156}} ΟΡ Πα] θη θὴ τοῖο ουρΌ 6. 50. οὐνύ υνῖο πο (5. 

Νὰ ΕἸ. 54, 5. σφαίρας ἐπιβαίίνειν ἀθαΐοῦ ἃ, (18 νυν τιη5 ἴῃ ἀθι Βοίγδο πη ρ' 

τον Οοδεσηρδίίον. ἀπᾶ ἰπχσο ΒΆΠΠθη. Ροῆηαθη. Εἴη δου αροκίο Εν. 56} 

Βοποίη 510} τηῖϊῦ ΕῪ, 1 χὰ ον νοι, τνὸ αἴθ ΟΠ θυ Ζοιη Πρ Ί ΟΠ]Κοῖ ου- 

σίου πτυχαο. 

Ὡν. ὅ1. 

Ἡΐϊὸν τὶγὰ νοοῖ θυ Απδϊορὶθ 46 Βουνθριιηρ' σΟΤΟΘΠ 6. (ν] 6] οἱ ῃῦ Δ. 2 

τῆι τῶν] ζῴιων ἀναλογίας) πη Ζ. 5. τῆς ὁμοιοκινήτου. ΑἸ ΠγΠΟ ἢ. υνῖνα αἴ θβοι 

ΟΡοΒ. ΚΟ]. 10, 6. Ρδμδηάο]ι. 

ΒΥ. 58 

ἰδ οἢῦ ἃ Απίδηρ' αἴθ ΕΥν ἃ Ππιμρ' ἀ6υ ΘΤΟΙΚον ἁυδ, ἡν θοὸν αἴθ ἀον »] θα τη} 

ἈΠΕΡΒδπΘθ. Ζ. 3. ΠΟΙ ]ρύ. ἴ6᾽ 1 νρῖ. 5. 46. Τιοιάθυ ἰδὺ 46 Κ'80}- 

ν ΘΓ] ἀπ Κ]Δν, πὰ 516 Ὁ τηλη, α΄ Ποὺ Ατΐονῦ Ῥουβ]Π 10 ταὶ οι  Πρὺ ἰδύ 

(κἀμαυτὸν Ζ. 3). 

Εν. 59 --α. 

Τ)5. Ἰοίχίθ ἀἴθβον Βιπομβίζοιο 904. οἱ οἴη βραππθη 85. σ᾽ αὐ, 

ΝΟ ἄθῃὴ Απέδηρθνυνουίθη καὶ τῆι μακαριότητι... δείξωμεν, Εἴ6. πἰοῃῦ νἱοὶ] 

ΔΌΒΡΌΌΘη, {πΠνὺ ΡΠ] οά θη ἰονὺ (594 2): »ΑΡῸΡ οἷπο ἈΠΗ]ΠΟΠΪκοῖ ννῖνα 16ου 

βραϊου. ἔάβϑβθῃη Κὔπηθη. ὑγ6Π} 61 (ἃ οἷπθ ἤμη]16 6. ΓἈ]56Π6 Ὑ᾽ Ουβίθ! απ ρ᾽ ἴῃ 

Ῥεζαρ' δι αἴθ (ἀδύίον βἰθηῦ. [)ὰ νυν πὰπὶ ἃΡ 6: ἀ16 ΟοὐΠοῖῦ τνθά θυ 50. πη- 

νορ  ΠΡΊΙΟἢ ΘΡθ] οἰ. ΠΆθΘ. τὶ αἴθ Αἴοιηθ, ποῸἢ 50. οἹἤο]16}), ἀα! 116 

'ἴπὶ Βοϑιίζο ]}|16ὸ᾽ (ἀὐΐοι. βοίη ἰςὔμπθη, υνῖθ... .« 

ΒΟΠδθ. ἀδ8 ἀδ5. ΕΟΙρομαθ. ΠΟΘ πΙΟμ διοιοι: οὐρῆμηχί πνουάθη ἰβδυ". 

6 Θη 8115. βἰθ δ. τηδη, (ἰδ ἴῃ νον ΡΠ ημ]6ὴ. νὴ {πὲ Π]1 0 ]κοῖ το. οὸ- 

ΒΡΓΌΘΠΘ. νυν}, ΟΠ] χυνβο δ. νυ ΘΙ ἢ Π| 6 ῃ 6 ἀπ] νυ] ΠΟ 6 (ἀὐτίοιη. [)ὰ 

αἴθ Ῥο]θπκ σόροὴ αἴθ (ἀδβυ προίο οἷπθ ογοίδὸ [χ0116 5} 1610 νγθρθ. (65 

Κυϊῦιβ ἀθν Αβίνα! ρου Ποιΐθη ἀπ (6ν ἀδηηϊῦ νου άθηθη ΔΡοίποοβο πηὰ 

᾿Αβίγοϊορίθ, αἴθ ἀδηηι]5. εἶπ (ἀθί ἢν σὰ νγουάθη ἀτομίθη ἡ, 50. Πρὸ αἴθ Ν᾽ οι- 

1 προοϊποίημα] θυ σίηζίο ἴον πὰ} ἄθιι Θρ κα ἰβοθθη Θργδο σον ἢ. ἄθης ἴ6ἢν ἴῃ θη 

διεσισισδῦεν. ἃ. Βογὶ, Αλαά. α΄. ὙΝῖ85. τοιό, ὥ. 904. 15. τα φοϑ πολιν 65. 

5. Το νουτηίς καθάπερ [πανα]γῆ Ζίῶι]α. 

3. Ζυχη ᾿Κ αἰαβίθυϊβιμοβ ν 6]. δ, 34: χὰ Αβίροϊορίθ 41. ἐ, Βεορὶ, Αἴαα, αἰ, ΥΥ 55. τοῦ 5. Νι. 7. 8.05. 

9: 
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ΤΠ {1119 μΆΠ6, ἀα ον Πῖου ἀἴθβθη γϑυ Θ᾽ Π ΠΟ 6 (ἀδύζου ἢ ἴῃτο υν Θ [Ὁ]Π δ τὸ 

Βουοομεριρ πα ΟΠ νυ οίβθη ΜΠ}. ΕΥ Ργῦ βῖθ πᾶ Ὸ ἢ ἄθὴ Ὀοίάθη ἐδβδίβίθθη- 

ἄδη Ῥυϊηζίρίθη 65 ὥνβίθιηβ: 1. Π86}} ἄθὴ ἄφθαρτον, 2. π86 ἢ) ἄθπὶ μακάριον. 

Ὑ ὰ5 45. ουϑίθ βου, 50 Ἰθρὲ ἃ ἀον Ηδηα, νγὰβ δ᾽ νόον ἀπσοἢ δὴ 

ΔΌρΘηΒΟΠοῖη (ἐπεβλέγαμεν Ζ. 5) δυυνίθβοη. Πᾶΐ, ἀα νοὰ οἷηθν Ππνουρἕηρ- 

ΤΟ κοῖς, τνῖο οἷο αἴθ Αἴοιηθ Ὀθβιΐζθη, πἰοῃῦ ΘΟ ΒΡΤΙΌΘΠΘἢ ὑνουάθη Καπη. ΑΡΘΡ᾿ 

αἴδ5. βίθῃς 18. {ν 4116 Οὐύξοι: [δϑῦ, ἀπο Εν 16 ὑγᾶθτοπ, ἄορι νυ ρος 

πῖοιῦ ἴθ Εὐᾶρο οϑδίθ]ν τὶν. [8 ἰδὺ ταϊ πο ἢ ῦ Ὀοκαηῦ, ὑγ6 16} 6. ἐνάργεια 

ῬῃΠοάδιη. ἀαἰν ἴη5. Ε6]4 ρϑι σὺ Πα. Ατ5 Αδέοβ᾽ τυίββθη τὶν, ἀκ} ΕΡΊΙκαν 

αἴ ϑόομπθ, υνῖθ Θῃθάθιῃ ΤΠ] ΟρΘπ65. νῸΠ ἈΡΟΠΟηΐδ, {ἀν οἴη ἃτι5 ἔνα θ Ὀθβέθῃθῃ- 

(65. Ὀϊπηβϑίθι παν ρος 6146. ἴθ], ἀἀ5. ἅτ. βοίπθη Πὔοπορη ΕθαΟΥ δηΐβθπαθ. 

ΠΩ ἃπ5 [πιορο ζ΄, 4418 ον Μίδηρ6] οἴπον 5'6616 ἱπηθὴ ἄδθη ΟΠαγακίοι. ἀν αδίύ- 

πο κου σᾶὰθο. 16 ὅθ Κῦππθ πὰ} πηΐθν οϑυνίββθη ΒΘαΪ Πρ Πρ η ΠΘΌΘη (16) 

ἀΡνίρθη ΕἸΘ θηΐθ. ΟΧΙβυθΡΘ, Ὑγ16 τη8} (165 Βεὶ (6η Δίθπβοπθη ἀπὰ ᾿ΓΊΘΡΘΝ 

Ῥδορδοιύθη Κῦππο. ΑΒΘῚ ἴῃ ἀοη 5οππηαΐζιρθη ΒΡ ΒΟ ΠΟ] η. ΟαοΥ ἴῃ Εδαθ᾽ (6. 

ΒΞΌΠΠΘ ΟὗΘΓ ἴτὴ ὙΆΒΞΟΙ ΟὐὍΓ ἴῃ ΑΓΠΘΙ Κὔμπο ἴθ ὥθοϊθ πίομὺ ὑνοῆπθη. 

ῬΗΠΟάοΩ. Πμαῦ πορθη ἀἴθβθη Βουνοίβθη. 6 θη 8}}15. ἃ 6. πΟῸἢ δι αἴ6 

ΕἸηῆθθο. Πρ θυνίθβθη, ὑγθῖοπθ αἴθ νορ ἀ6η Ππηβίθη. ἀδν ἱρά βοπθη ΥΥ εἰ 

510} πξ προ ποι (ἀοδίϊγπϑ θΡίΠσθη, αἴθ ἤτοι ΟἸδηΖ {τ θοῦ". ΔΈΟΙ Ορ ΟΠ 6 

ΤΑαβομαπ ρθη ἰαπέρηη. ἀἀΡ οὶ τπηΐοῦ ἡ. ὙΥΘ. 516} ἀπ56᾽ ΕΤαρτηθηῦ Ζὰὶ 6. αἴ 6561 

Αὐιβϑι πη ογβοίζιπρ' ϑϑυν  ἀτηθίθη [ΒΘ] ππρ' νοὰ ΚΟΙ. 8 απ 9 νουηϑ]ύ, ᾿ἰδὺ 

πος ΚΙΊδν. 

Π)6ν χυνεῖζε Ῥαπκὶ θυ αἴ6 Επιαϑμηομῖθ. [)ὰ νΌΡΠΟΙ νοη τὸν ϑεὸν 

ΘΘΒΡΓΙΟΘΠΘΙ. νᾶ. ννὰ5. ἀἸΠῸ ἢ οἷπθ νου δ ἢ π6. [λγβίθ! πη ρ' 56 η 6. δ ΠΕΙῸ 

ΒοΖίθμιηρ τη ΒΟρΡΤΘηΖαπρ σοί απ θη. ΠᾺΡ 6 τη! (ἀΘηη ΔΙ]  Τη6πι. ΥῸΠ 

τον (οὐ πεῖν Ῥοπδυρίοί τννῆσο 65. [ΠΠπ5]η}}. 50. ὩΠπητηΐ ὁ5. Υ απ ον, ἀδ18 65 

ΠῖοΡ (59 ἃ 6) ρ] δύ ]161}) εὐδαίμονας. Ποῖ δύ. [6 πθῆμηθ ἅμ. «(δ Θ᾽ ΠΙΘΡ ὩΙΘΙΐ 

ὈΙΟβΒ δ ἤδη οἴπθη Ζιαηβοῃϑί Ρομαπ ο᾽ίθη (τούς (οἔννε Π6]105) ἀ δ ηΪτί, ΞΟΠ 61 Ὲ 

1 Αὐρσαβίϊη, ἃ. εἶν. ἃ. 18. 41 (ρίουν. Ετ. 342. 229. 24) Ερίσμγιδ ... δοίομι σοὶ τεϊξμηι 

δέεογιν αἰρίηι Θ5 56. γιοῖε ΟΥΘερη5. 

Ξ}}Υγ 20, 14 (θοχ. 350, 21), ΠΙορΘη65. δροπαὰ ὃ το. 

5. Ν 144 λαμα ἐφίξιν οοπδέαπέ αἰυΐπο ρυαραϊέα δθηϑιι. φμαπάοφιϊάεηι πθηισηέ υἱέα  οη" 6556 

απηιαία. ῬΡΊαΐ. ἀν. (Ὁ]. 27. 1123 μήτε τὸν ἥλιον ἔμυυχον εἶναι μηδὲ τῆν Ἴελήνην οἷς 

πάντες ἄνθρωποι ϑύουοι καὶ προςεύχονται καὶ Ἷέβονται. 

ΣΤ ΛΟ 1 231. τοϑο. Ν᾽ 5οο. 523. 

ΚΌΙ 8: τὸ ὙΕῚ 9: 2Ε, 

δ 20. 
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ΘἸΘῖο. αἴθ σὰηζο Καίθρονθ χυβαιημη θη [δ τον θὰ ΕἸ παι 65. Ιζοι- 

ΒοἸτα νϑαΐζοα: οὐτ᾽ εὐδαίμονας ὥοτε ἱπάνταςοὶ ἅπαντ᾽ ἔχειν τάγαθά. [μὲ τηδλη 

(5. νοὴ τὴΐ' δυοῆηχίθ πάντας θα. 50. οηίβίθῃς υυἱοάθυιι) οἷη ὙΥ ΙΔ υβίπη. 

πη αἴ ἘρΙκασοἰβόπθη. ἰδίτοι Θο ἢν Ιρο. 06} ἴθ ον ΕΠΠ1ὸ 5. ΟἸάοκο. 

θη ΟἹ αἰδὸ ᾿ἶον ΟΠ αι ρου. χὰ Πα] ον. ϑο]ιοῖηῦ, ἀα ον ΒΟρΡΥΠ ἀοι 

τελεία μακαριότης ἰοῦ τ ἃ116 πα παμηθ 1611 αἰ ἀπ αἴθ ὁθο. ΒΟΠδη- 

ἀοΙΐθη (ἀοδε ηρδύζον χαϊνο δ, 50. νι αἴ ἐπ που ᾿ νουηλοίο ΘΟ οἰ ἀπρ' 46. 

(ἀδύτου. ἴῃ οἰρθη 6. ἀπ πποῖροη 10 Π 6 ἁὐ δ πθιιο θοδίβερι. 

Εν. 40 

οηὐμδ! Απαἀδαξζαηροι ἄθρουν. ἄθη (ἱδρθηβαΐζ 465. (πο ἀπ Βῦβοη ; ἀθον ἴδ 

ΑΡΒΙΟΠῦ ἀἴθβον, ὑν16. 65. βοῃοῖηΐ, θΘρῚ ΠΟΘ πς ΔΑ βοὶ πὰ που βούζιιμρ' νυ ΠΡ 

ποῦ ]ὰν. ΝῸΣ τη! πα! 10} 45. 2161] α16 Επιαβποηῖθ βοίη (Ζ. ς εὐδαίμονα). 

Εἰ. 4] 

ἰφςί Ξοῦου οὔοὴ ἣ. 62. Ῥδμαπᾶο! τοῦθ. ἈΠΏΠ ΟΣ. βού ἴῃ Εἰ. ὅ9. "Ὁ. 

Εν. 42 

Βομοιαῦ ἄθη Εἰ. 40 θοΘρομμομθὴ δροηβαίζ νῸ) τάγαθόν τη τὸ κακόν ἴμ 

ὈοΖαρ' ἀπ 416 πα θηηοπῖο [ον χα σοῦ. 16 Οοὐυπμοῖῦ. νονπιοθὲ, 50. ἀν 

πιὰ θη. ιιβα ΘΠ Πρ νορῃδι υρἥηζοι, »αθπὶ [06] Δ οἰ πη Ζι ]Π]6 ἢ τπ6 

ἀἁτιπ ἰδ 516. 56110 ἀπ ᾿Π6 ΠῚ 5ἴθ, ἴῃ 116 Εν ρου ἀδιονπα, 16. πἀπα 16 

αἴοβο Ῥϑερίκοῖτ ἀαβῶθῦ, ἰδῦ οἷθ πὴ Απροϑίομι. ἄον {061 ἀοςο ἢ πϊο]ῦ ἁαθδου- 

βίαπαο. (αἴθ (ἀὰξου) ἴῃ 5160 Δα Ζαπθ θη ἦα. Δ 6]ΟΠ6. ΜΠ 6] ἄἴὸ (οὐ Ποῖΐ 

ἀπ Θη δύ, τ1ΠῈ 516}. 6 ποθὴ ἀπ ΡΟάτΌΠΠ]ΙΟΠθη ΕἸΘιηθηΐο Ζὶὶ ΟΡ ΘΏΓΘΗ, 

αἴδ νὸπ ἃυδθη πῃ 5ϊ6 ᾿ουδηγθίθη, ὑὰ ἴῃ ΕἾ. 41 ροϑαρί. ΕΣ Ζίϑηῦ πα 

αἴ6. νυοϊΐθυθ ΒΟ θυ απ ρ', (δ|8 τ ἀ6ν Εν Ἰρ κοῦ. ἀδν (οὐΠ610, 6 πὴ ἄφθαρτον. 

ἀ6ν Ὀεβίβπαϊρθ, τὰ ΠΟ ΟΠ τρί θη νορ Οἰϊζονη. ἃ. ἢ. αἴ νο]]6 Ἐπιαδ- 

ΤΠ ηἶἷ6, 5161} ΘΡΡΊί. 

Ὁ ΠΑ ἃ (ἢ ον ΘΕ 

6 Ενράπζαμρ νορ ϑοοί! (5. 184) καὶ οὐκέτι τῶν κακῶν ἐστιν ἀπρόοσδεκτος νυἴγο 

ἀὰ5. ορθπίοι! Ὀοπαὰρίοι. ἐπὶ ἐπι Απφοοίοδέ, ἐπ τουηυϊἐοίδαγον ΛΟ υοη. ἄὰς ἴθι" νου καπηί 

τναρᾶθ, σὲ ποῦ βίο. ἅποῖν ἴῃ ἄθι ΚΙ αββδίβομοι. ἀνα ψι. ΗΟ αϊπητηῦ 65. ἰαϑί ἀἴὸ Βοάδαϊιηο 

γῸ ἢ ὅοίς ἃπ. 1). κακά ὑππροῦρη αἴθ (ἀοίΠΠο 1. ἐνοίχάθηη νυ οἰ δ ἴθ 510. ἀθυβο! οι Ζὰ Θυυν Θμ σθαι 

πα αἷς (ἰἀζοι χὰ οὐ]αησοη, ἀπρόσδεκτος ἰβί βίθίβ πόθ γεγοημάμδ. ἀαρσθροι ἰδὲ νοὴ ἀπαράδεκτος 

αἴθ ἴθι ποίνγομάϊρο ακίίνο Βοάθαίΐαηρ, παι θη } 101. ἴῃς (οἱ ον πα 5 Πα. ἀπ ΚἰΡΟΒ] ΟΠ αι 

τ ψιας μάυβρο. Ῥαββὶν νουυνθηᾶθί 65 ῬΒΠ]Ποάθιη ας βίρῃ. 17. 23. 



τῷ Ί ΞΕ: ΄ 

Εν. 45, 

[)85 τπθηβο  Π ο6. Το οι. υγῖνα σούρ δῦ ἀασο ἢ χυνοὶ ὈΘαΠ ρα Ιροπθ (ἀδ- 

ἀδηϊκοι (ταραχαί). 6. ουδίθ ἰδὺ Ὧἂῃὴ ἄθῃ Τοά, ἀδὺ χζυνοῖζθ ἃη αἴθ (ἀδι(ουβί θη 

ἴῃ [6 θθη ἀπ ἂἃῃ αἷς ΠΟ]]ΘΠβί θη. ϑοῃ ἄθὶ Τοάθ. θάνοι βἰπα αἴθ 

Οδιίον. τνῖο ἀἴο ροςςουρΊοι ἢ. ἸΘθο μάθη (ΛΔ θη ΡΠ] ΟΒΟρ ἢ π ἱπΠΕΌ]ρ 6. Προ σοφία 

μοίνοιυ. 850. νϑυβίθῃῦ τηὰπ ΕῚ. 42, 6 ἀἴ6 Νουθίπααπρ' ταραχὴ) οοφία[ι (υρ]. 

Ζ. 18). )ὲ5 γΥογύὺ ἐξάναφορά 4ον πϑομϑίθη 26:16 ἰδ πο. Ἐδδ βοῃοίηῦ πδῸ ἢ 

Δ6πὶ οὶ Ρ]τἰατ ἢ. τηθ τ Δ 0 ἢ}. 50. σορναπο θη.  Θυθαπη. » ΒΡ ΠΟΙ ηρς. Ζὰ Β6- 

ἀδαΐθδι. 
Εν. 44 

“οῖρὺ ρορθν ἔμ 6. ἐν οὐ μα] ύθπθι ΚΟ] απ] 6 η 8] 6. οἰηθ νϑυϑίδη 6116 Ἐουί- 

ἐμσππρ ἄθ5. Καμηρίοβ ἄορ. (ἀοίυποῖῦ οοροη αἴ6 ἴὖ0ε6]. Νοι ἴμν Ποῖ δὲ 65 

(ΒΡ. 4, 13}: »..΄ πηΐον αἴθ. {Π061, ἀπὰ ἡγθῖομθ. ΜΙ 6] Εν ἐν θυ] ἢ. 6.- 

Δομίου νγοράθη, ἀδηηϊύ δἷθ 516). ΝΟΣ ἴἤπθη Πὐϊξθη ὔππθ. τῇ ἢ Πη6η πο ΐ, 

Ὑγ6 ΠῚ) 516. ἀδιιθυηα ἀγρο]θη, χὰ νΟΡΆ]]6η. ΑΌΘΡ ἴῃ ἃ116 Τῦνν!ρκοῖθ υνρα δῖθ 

πἰσμῦ πῃ ἴπτον Πρ κοῦ πἀπα ἀπ ἴῃγον Ν ΟΠΠΚοση μη ποῦ. οΘΠ που γουάθῃ 

Κόὔπηθη, νγϑὶ} δθ 716η6 Κυδῦ (ον {Ππ0ουβοποϊπιηρ Ὀδδιἐχί, ἀδ ἀἃ5. ΘΠ Πη6.2- 

166. ζυγὰ οἴη {7861 ἰδῇ... .« Μδη οτρβηζί, » 1 65. ἀθθι ἀδη ὙΝ δἰβθὴ υγθπὶρ, 

ἀη4 αἴθ (οὐςποῖῦ ραν πιο {ῳ.Ψ 

1)ὲ5 μένουοιν Ζ.15. νυν οἴη Τ᾿ομῦ ἃ Εἰ. 42, 7 ἐπὶ τῶν κακῶν ζιιοὶς 

απ τῖρ ἀστοῦ ΕἸ. 45, 16 περιμενόντων ουϊξαίαυῦ. [6 ΥΥ εἶδα θυῦυνθῃχ 510} 

τ αἴθ ΟοὐΠοῖν ἀθν ἴππ βἰθύβ. ππησ ρθη] θη. [706] πλϊῦ ἄθιη 56 }}114 6. 5ϑῖπ ον 

σοφία. Ερθηβο τυῖγα πράττειν (485. ἴθ} Ζ. 17 ουσϑηζθ) ουϊδαΐοσῦ. ἀπο αδ5 

ταῦτα ποιεῖ 16η65 ΕΤΔΡΙΘηΐθθ. [165 ΒΟΟΒ] τνῖθ 416 δύναμις... τῆς (50 ἰδύ 

Ζὰ ΒΟΠΤΘΙ 6) διαγνώσεως τῖρα οὐϊδαϊοσῦ ἀανο 45 ΕῪ. 27 ΜΘ πο ουβ᾽ τὴν 

διάγνωσιν τοῦ ὃ πρακτέον ἐςτὶν τῶι μέλλοντι εὐδαίμονι εἶναι το ὃ τε δ] οἰ κ ἔστιν 

πρακτέον αὐτῶι, καὶ ταύτην φηοὶν ἀπὸ φυοιολογίαο παραγείνεοθαι. 716 ΤΘἢγ 

ἘΡΙΚαῦΒ. νομὴ ΒΟΠτηθυΖ ἰδὺ ΒΘ 1110} ἀἴθθο: ἀ(6Ρ ΘΟ ΙΩΘΙΖ ἰδὺ ΖΡ οἷη 

{7061. ΑΡδὺ δηύνθαθι ἰδὺ δ᾽ οτοῖδ, ἄδηιι ἀδιοτῦ δὺς ηἰοην Ιαηρ΄, Οαον Κ]οίῃ. 

ἄδημ ἰδὲ ον Ἰοίομῦ Ζὶ οὐσαθθη". δ Θπη αἴθθοθ ΕΡαριθηῦ νὸ 66 οὐ Ποῖΐ 

Πιδη 610, υνῖο ἀατοἢ. δι᾽ αἰῶνος (Ζ. 1.6) βίῃ: εὐρύ, στ! 416 Βορν πα πη ρ᾽ ἈΠ ΘΙ 5 

νυ ΘΙΩΡΙΌΒΙ] ον. ἄαγ.}} δἰοίβοιθ ΘΠ ομθ. νυνί ἀθι ἄθβ νόμος (ΠΠ ΕἼ. 314. νη) πρου- 

τακτικὸν μὲν ὧν ποιητέον, ἀπαγορευτικὸν δὲ ὧν οὐ ποιητέον. 

5 Ἐν. 4408. (105. Εῴξ. 8. 2881}. 



Ῥλϊϊοίζοηιος 17 ογ" εἰ ἰδίο" μοῦ ΠΠ Ἐν. .18--58 σὰ 

Ἐδῖοὴ δα ΘΟΒα δ υ Ζ οι, 5ὸ ἀν δἴο βοὶ θϑὺ ἄθὴ Κασζοι ΟΠ ΤΘυΖ πἰοἢὖ ἃπ- 

ΘΙ ΘΠΠΘη, ννἱθ ΕΥ. 1 Ὀογοιὺβ Γδίρθβίθ ῦ νὰν (5. 58). θὸν οὐῦ Ἰζᾶπῃ. 4150 

ΠᾺΡ ΔΠΟΙΚΘπηθη, (δ ἐἰου ΞΟΠ 6 ΡΖ ἴῃ βίο Ἰθι ἀ]οβθ, πηνουρ Πρ]. Π6. Ναίαν 

πἰοῦῦ οἰπα νη ρθη. ΚΆΠΗ. 

Εν. 45, 

ΑἸ ἴον ἰδ ποῖ νὸν θη ππηυϊηροηάθη ἰἴθ6]η. ἄἰθ Νοάθ, αἷς Ρο- 

βοιτρὺ ογάθῃ (2. 15 πὰ 16). ἴῃ Ζ1αὉ ἃι5. οἴποιη 1 ρΌΤΘ. ΞΟΠ] ΡΌΠΟΒΒΘΗ 

Βοποῖπῦ ἀηζαβο ]θθθη. θαπη ΤᾺ Πσὺ οὺ (ονὺ (Εἰ. 45, τ ): »ΤΠπὰ τὶν Κῦπηζοη 

ἃπ5. αἀἴδβθιη πηἃ ἃτ5 ΒΡ νἰ6] ἴῃ θοΖαρ ἃ ἀἴο Βοβίθριηρ 65. ΞΟΠ ΠΟΙ ΖΘΒ 

ΔΌΒΘΟ σοῖο. ΕΒ βομοῖην 510}. ἃ15ὺὸ θυ τπὶ αἴ6 ἈΠΟ ΘΙ οἷ. ΤΠ ΘΒ ΟΠ Π 6 Π 6 

Βοκβιηρίαπρ' 65. ΞΟΠ θυ Ζοβ χὰ Πα 61], νὸὴ ἄπ αἴθ ρἅμΖο ΡΙΚΌΓ ΙβοῸ 

ΓΑτοσαύαν νῸ}} ἰβί. 

Εν, 46, 41. 48 

οὐρ θη. ἰκοῖποη Ζιβαμ θη ησ. {ρον ἄθ. πππῆσθη Γουτηϊητι5. ἐπιλογιομός 

18: 3) νἷῖ. ΒΕ. ΠΕ ΕΙΡΤ.. ὃ. 25: 17,29: (49:3) 22.5: (49;9.3)»22..38.. 975 8.. 

ἄθεοι: ἐπαίσοθηοις οὐδὲ ἐπαίοθημα (48, 4) δ] θην Αδίοϑ᾽. .84η80].}. ἰδ αἴσθησις 

ον ΑἸΠΡΟυ οἰ ΠΡΘΟΥ , (6 ΒΟυγΟ}] 5. ΝΥ ἈΠ Π 6 ΠΠλτη ρ θυ Θυ ηρ . (ΟΥΘᾺΠ) τνΐθ 

αἴθ σοιηδοῃῖο Δ ΔΒ Θἢτπτιηρ' (τὸ αἰσθητόν) "6 Ζθιο ποθ. [)85 Ἰοἰζίοσο 061 νυν 

οὶ Ερικυι ἀπο} ἀαγο]ν ἐπαίσθημα ὑπαὶ ἐπαΐίσθηοις οΘηδΙ 6 ὈΘΖϑίομηθῦ. 50 5δρτ 

Ερι και: τὸ τὰ ἐπαιοϑθήματα ὑφεοτάναι πιοτοῦται τὴν τῶν αἰσθήσεων ἀλήθειαν. 

Εν. 49---50 

5ίθ θη. δἰπηϊοβο Γυϊτππη θυ δι οἶκο 80. 

Ἐχ. 5] ---- 58, 

Μι Εν. 518. ". θαρίπηῦ αἴθ ἔθ ο ἀθν ΟΌοΓθ ΚΟ πΠΘὨταρ ηθηΐθ. ΑἸΟ]] 

Βΐου δἰ πα πτι" 5 πη] ΒΡ βεοκο. Νιμ ἴῃ ΕΤ. 52 ἃ δυϊκθηηΐ τηδῃ οὔννα : » ΘΠ 

1,6 θυ βθη ἰπῃ ΘΟ ΠΟ Ζθη ν ΘΕ ΙΆΠ16 πη, αἷδ ἃτι5. ΔΙδηΡ6] ἃη ΝΆ τ ηρ' Θη βίθθη της 

πο ΝΡ Πρ ἀΔΓρΟΡ ΘΙ οἢ τὶν, 50. 566) υἷι, Ὑγ16. 4116 ΠΤ θθνγθβθη ... ᾿ . .« 

θὰ αἴὸ Τμιδῦ πο ἄθιη 35. Κορηβαίζ ἀτπιρο ἢ Βοβοιἰρηρ 65. ΟΠ 6" Ζθ5. θηΐ- 

βίθηΐ, ἰδύ ΠΙΘΡ γῸ}] ἀἴοβον οἰ πο ἢδύθ Υ Δ Πσαπρϑ ον οἷ δαϑρ οί σι. 

ἹΝ 8, 2 (Πα. 394. 9Ὶ τὸ μόριόν ἐστιν ἡ αἴσθησις, ἥτις ἐστὶν ἡ δύναμις, καὶ τὸ ἐπαί- 

σθημα, ὅπερ ἐοτὶ τὸ ἐνέργημα. ὥοτε διχῶς λέγεσθαι αἴσθησιν ζαϊςθητικὴν» μὲν τὴν δύναμιν, 

αἰσθητὸν δὲ τὸ ἐνέργημα. ὅὃ0 ἢ... 1. Ἀπάογαησ [Π}56 ποῦ. Ερῖο. 5. τ. 32. Αἴσθηοιν 5ίαίε ἀδξ 

ὮΡΟν]. αἰσθητὸν σὰ βϑίζομ, θπιρῆθ ἢ]: βίοι. πίομί. 

5. ΟΡ. Χε αχ {ΠῸ: 56: τοῦς Ζὸ [05]: 



72 0) 1Ὲ 1,5: 

Εν. 598. Ὁ. ο. 60, Οἱ 

ἰδί νὸὴ γπηϊἀπηρ' (κόπον) αἴ θά τπὰ νὴ εἰθι Δα Δ] 16 8} ο]κοὶ. οἰμο 5 

Θ᾽] οἰ οπαρ ρ θη, πἰομῦ οἴη 65. ρΘΡΠΡΌΡΘη. ΟΠ ΠΊΘ᾽Ζο5. αρϑαΐ ὈοΖιθῦ 5. ἢ. ἸΤῸ ἢ] 

ἀπ} Εἰ. 59} μείζονος τἰπὰ Εν. 590, νγὸ νοῦ θη ΘΟ πΊθΡΖθη ν᾽] 6 ἢ, Δ 06. 

Δ 0} νὴ ἄθη ΜΙ ς6]η, αἴθ ἀταραξία βίο ἢ. χὰ νϑυβοῃα ρθη, αἴθ πδᾶθ ἰδ. 1Ὸ 

[ο]ροπάθη Εἰ. 60, 61] 66] θη. πιο 5. διι8. ; 

Βυ. 62 

Ὀτὶηρὺ α16 ΝΥ ἸΔθν] θριμηρ' ΘΙ ΠῚ ΘΘΘΉ ΘΙ 56 θη ΒΟ απρίπηρ. » δι ῦππΠο «, ΒΕ ΡΘΙ] 

76 πο. »νοῇῃ ἄθη ννίρθη πἰοῃῦ Βοπαπρίθη, (ἃ 516 οἴποη Απίδηρ' πῆ ϊοη. ΘΠ η 

οἰπῖρθ ἀστοι οἷπθ ΒΌΙοΠπ6. ΒοΠαπρίππρ πῆ ἀθπ ἀπάθγθη Ὁ οὐϑίθ  Παπρθπς ΔῸΟΙΝ 

ἀ16 ἀ6ν {7061 ᾿ϑβθι ρθη. ὑγ ΟΊ], 50. 561 αἴθ5. νθυκθηνῦ.. 1)ὰ 6 Ἡδυβίθι πη" 

ΠΟΘΙ 56 ἢ} ἸΠΒΙΟΠΘΙ ἀπ πηνο]]δίβη ἴο ΠΟΙ δύ, δῦ 65. οὕπβιρ, ἀα ον (ο- 

ἀλη Εν. 65. οὐνγαβ ἀθα 6} ΘΡβ μοῦ. οσὶ τσῖρα πέπον δα α16. ὅ'δο] 6 

ΘΖ ρῸ Π ἢ. 5611. 

τ, 05. ΟἿ. 

θῖ656. πο 5. ἀασρ θΘη θη Εὐαρτηθηΐο θη μ] θη ἀ06 ἢ ἃπη ΞΟΠ] οἴπο θὲ- 

τη Ἰοηβυνοσίθ ΡΏγαβο, Εν. 64, 9, »α᾽ο ΠηΚΙς τα Ὁ τνῦσθ. θη Α11 σ ρθη 06 

ΘΕ ΙΔ ἢτηΐ βϑίη ᾽α, πΊ81 Ἰκὰπη νἱθ]] οὐ ΘυρἤηΖθη : νυ ΘΠ ἢ ΤΠ ὈΓΪΏΖΙΡ 1611 (Ἀρχή 

Εν. 62, 4) ἄρον. ἀὰ5. ἔνθ Κοίπθ ΝΟΥ β θ] Πρ θη δἷο ἢ Πῆτο. Ὀ]ΠᾺ6η αὔγίρης. 

Εν. 65. 

1)15. πἰοῃὺ ὈΙοΙδ ἀπο ἢ Δ ου] βοὴ ἀθὺ ΘΙ που, σοηάθση ἀπο ἢ ἀν Ὸ ἢ [ττ- 

{ὔπηθι" 465. ΘΟ ΠΤ ΘΙ ΘΓ 5 οηξβίθ]θ Βα Πμδτῦοκ οσοτ θὲ ἐΟἸσο πάθη [πη Π810: »})16- 

. ΠΘηΐρ θη, γγ6 16 }6 αἴθ ΕΟγ θΡαπρ' οἴη 65 {ΠΡΕΡΙ ΡΒ. νὴ Θυν ρθη. ΝΥ ΘΒ 6 ΔΌΪΘΠ ΠΟΙ, 

τΐβϑθῃ πἰοηΐ, α4 ννῖν Κοίηθῃ {Ππϑρυιπ 9’, ΒΟ ΘΡη οἷπθ ουγὶρο Εη βίθππρ8- 

τγοῖβθ 661 ουνίροη δ οὐβ θη ρθη [Ὀγ θη. ΟἿ 65. ὑγῆγο βοῃῦμ, 6 ΠΠ ΠΊΔ ἢ 

ΡΟ πο 5. ἅτ 661 πηβύου Ὁ]Π]ΟΠ6η ΥΥ οἸὉ οἴη Εσαρο 561] 6 η. οὐθι' οἰπθ Απί- 

1 ] διάνοια [κᾶν ἐϊνάρκηςε πρὸς τὸ πᾶν. καταναρκᾶν, ἃ5 ΤΡ Πβι εν ἰδὲ ἀπ 50. ΔπῸ}} νοὶ 

ΡΙΠοάοιη. 6 11). αἷς. 60]. 12. τὸ (5. 52. ΟἸἱν᾽θυ]) δυβομοίηΐ, ἰδὲ Δαβο βο ] ββθη. 

2. ΤῸ ποθῖπθ ἃῃ, ἀκα ἄἴἰ6 ΤΠ] Οτπρ νοι οὐδ᾽ ἄρχικά (65. 3) οἴπο Απίονκογροκίμν ἰδ, αἴθ 

ον ΒΟΒγοῖθου" σοίθα] ἢ. πλοΠ τη. Τ1)α 8 πἰομί ἀον Ἰζουγοικίον. ἄθὰ ΘΟΠγΟΙ ον. ψουθοββουίο. 

ΒΟΒΠΙοδο. ἴοἢ 5 ἄδθπ ψουυν]οΚο]ίοιθη. 1 Ὰ]Π|6 ο5 ΤΡ. 52. (θοῦ 5. 663). Ἀῖ6 ΤΊΠσιηρ ὅ65 

ΘΟΒΙαβ-α ἴῃ Αρχικα ππα ἴῃ αἸπαιτούμενα [ὰΐ ϑοοίτ 415. Πυβαῖζ ἄον. ΕἸ βίοι. απῆσοίαδί, ἈΠη- 

ΠῸΠ65. Ππᾶοὶ δον ἴῃ ἀΐθσοη ῬΑΡντκ ποηβί πἰοῃί. ῬΣ 



Ῥηϊοίρηιος ΤἾδϑον" αἰο Οδίίο" Βιών ΠῚ Εν. 59α-- 5 78 

πνοσύ ροῦοη αὔντο. ΝΙΚαβι Κσαΐθβ παῦ ἀθὸν ἀπ 6} εἴοβου ρονίθυιρ᾽ ΠΟΟΪ. Οὔνν ἃκ 

χιιζιι ρθη σουγιιδι. Εἰ ΒΟ γοῖ θέ, ὁ5. οὶ ηδίϊρι, αἴ6 Αὐτὸ τιηὰ δ εἶδ. νοι- 

Ζιρϑυγ δα... ..« 

Τὸν ορπον Παὺ ρα ηΖ τϑ ἢ, νθπη ἴΠπὶ οἴη Απέληρ' 465 ΖΘ: Π]Ό5θὴ. ἃ15 - 

βἴπη οὐ οϊηῦ. ΔΘ πὰ ἀθ6Ρ ἀἴὸ ΕΡΠ]Κασθου ἄθο ἢ νοη οἴποῦ ΒΔ αηρ' (6. 

Αὐδέζου ἃὰ5. ἄθη λεπτομερῆ ΒΡυΘΟ θη. 50. ΟΡ ΚΙ ἄγΘη 516 ἀἴὸ5 πίοι ῦ οὔννα, υνῖθ ἴδ 

ΝΟΙΡΙ αἰ τον Ῥ]αὔομ5. Θυβ Ομ ἴδηι ΝΥ ο] Ὁ νϑυβίθ θη, διδασκαλίας χάριν. ΒΟΠ Θ᾽ ἢ 

56. ἀθηκθη Οδη θαυ ἃῃ ἴπτο πηνβίουϊβο [466 νὸη (6 οὐὶρ Ζὰ- ἀπὰ Ἃ}- 

ἢϊοβοπθη Δαίουϊο ἄθν (ἰδίζου. αἰθ ἀθου, ὐνῖθ οΡοη ἃπροάριζοί, πἰοῃῦ Ὀ]οβ 

5. ΝΥ θβθπ, βοπο. 810 ἢ 16 ΕΥΒΟΠ ΘΙ ΠΡ ΑΓΌΡ ΠῚ ἰη5. Ατιρὸ [α|0. [πάθη οἷ 

Βοβιβπα ρου ϑίγομι νον ΒΙΊΠ Δ ΘΡ ἢ ἸΠ561 [ΠΠΘΙΡῸ5. {ΠῸ ὑπ ἀἴθβον Δ ΟΡΡΔΠρ' Ζιὶ 

ἉΠ|ΘῚ. Ζοϊτοα Ὀοβιβηαϊρ' 516). ουπθαοσί, θυ ἢ] 16 τηὰη 485 Ὀοβδιβηα ρα ΝΥ Θβθὴ 

θυ (οὐ μοῖῦ. Ζαηβομδὶ Παμ 6] 65. 5101}. 4150. ἰοῦ ἀπ οἰπθη τρόπος γεννη- 

τικὸς τῶν ϑεῶν, βοῃθνῃ τῶν αἰωνίων νοήσεων. δγ16 Τρ αν: νη ἄλλοι τρό- 

ποι γεννητικοὶ τῶν τοιούτων φύσεων Βρυιο με, ΜῸ δι" νοῇ 461 γένεοις εἰδώλων 

πη ἀθπὶ ἀπιηΐου ΤΟ θπθη ΠΡ Ὀϑιγπηθη 6. ΒΊ]ΔΘΙ ἴπὶ Δ]  ΠΊθῖ πη τϑάοί, 

50. [δὲ Γ᾽. ΠΙοΡ Ὀ6Ὶ ον Εσαρο (ὃν (ὐὐξογοη βίθμιιηρ π8 0} ἅδον οθθη θ6- 

᾿ΒΡΓΌΘΠΘηΘη Ποῦ 40}. ἐπίρρυοιο " ἴθ ρϑάδηκιοηθ. Επ βίο απρϑνν οἶδ ἀν 

Ααδέζοι αὐ, ἃ15 οἴπθη σὰ 4|16ὴ Ζο ΐθη, 4150 δυνῖρ᾽, 510} νο]] ΖΘ ποπάθη (ἀθάδηκθη- 

ῬΓοΖοίδ, τνὰβ δ᾽ τηἱϊῦ αἰώνιον τῶν αἰωνίων νοήσεων τρόπον 56 Πα] ρου ῦ διι85- 

ἀτοκί. ϑόοντοὶ τηᾶρ Ζιν ΒΟ ΟΡ ρα ηρ' τηθῖπθι" ΤιΘβαηρ' πη Απάουιηρ (65 

Β6Ποη θὲ ϑοοίς 415 βία θη ἐπ ἀθπ θη αἰωνίων (γ 0 τῶν αἰωνίων) ἴῃ αἰώνιον 

σοξαρὺ βείηἷ. ΝΙΚκαβι κυαίθς ροῦν τνῖθ ἈΠΕ ΡΠ Π 65. τυ ἈΠ ΒΟ οἴ ΠΠ0 ἢ} χὰ (6 

7προνοη ΕΡΙΚασοοση, αἷθ ῬΕΙΠ]Ποάθιη τη ὴν Οὐδ᾽ τη Π 61 ΘΟ] 50} ουυν ἢ Πηΐ. 

1 ἘΡ.1 48 (ττ; 9). 

ἘΠ Θ᾿ 20 Ν 
5. Πῖδβο Κ᾽ δυνν οπάπησ νοὴ τρόποο ἰϑὶ μοὶ Ερ και παπιῆρ,. Υ᾽ 6]. ΕΡ. ΠῚ ο7 (43: 1). 99 (44:7) ιι5[. 

Ζα ἀθν Ἰορίβομοπ δ οιυνθπάθππρ νοι τρόπος ν9]. ΕΡΙκαν π. φύο. Κη ΚΝ]. Ἡ.3 60]. 28. 4. Πργηι. 29. ὃ 

λαβόντες κατὰ τὸν οὐ φανταοτικὸν τρόπον: ΡἈ1]οΟα. ἃ. βίσῃ. τ. 23. 2. 36. 4.13. 33. 14:τ8ὃ; ϑοχί. 

αν. τηϑίῃ. ΜΠ 25. 16. νουβοῃ!θάθηθῃ Δ οἴβθη ἀν ΑΘ βδααρ νὸπ ἰθὺ 5᾽ πη] Πθ πη. ῬΪδ χα σο- 

ἀλη κηοιθα ἴδε ΕρΡΙΚαν π΄ φύς. Κη {Πογηι. 20. τὸ ν Τ) 50 ζιιβατιηπιθα: ἤτοι κατὰ τὸν ἐπι[βλ]ητικὸν 

τρόπον ἢ πίροϊληπτικῶς ἢ φανταοτι[κῶο] ἢ διὰ λόγου δὴ ϑεωρητικῶς (--- αἴσθηςιο, πρόληυις, 

διάνοια, λόγοο). 8. οθοπ 5. 653. 

4 Τ)ὰ5 {που οἰδυίο αἷς. ἀρχὴν αἰωνίων. τῶν αἰωνίων νοήδεων τρόπον (παοὐ Αγ) σι νοὺ- 

βίθμθη, δἰπάονί τὴΐο ἀποῖ ἴθ Βοιμοναμρ Ζ. 8, νὸ αἴοβον τρόπος νοὸη ΝΙΚαβικναΐθθ πάθον 

ἀπ τὲ οὔτοι ΒΘ κἄτηρ! νυν. ΝΒ νυ Θ]Οἢ. 5ομο ἴοι, ἀα βοποη Ονδπονί Αομοίοβ. δὰ. οὐ. Ὀδῖ- 

Ια ἀλλ᾽ αἰώνιον τῶν αἰωνίων νοήσεων ρβϑίθβδοῃ ᾿ιαΐ. Αποὸρ ἀὰ5. [Ο]σοπᾶς ἢ χαρίεν εἴη περὶ 
μηδενὸς τῶν ἀιδίων ἄν ἐπιζητεῖν μηδ᾽ ἀποδιδόναι μαΐ δ ὑγοῸὴ] υἱοί Πουο βίθι]. 

Ῥλε].-λϊδί. Αὔᾶ. 1910. Ν». 6. 10 



14 θ᾽Ε.5: 

ἘΤΟΙΠΙΟἢ. αἴοβο Μοίππηρ' Ζ6]]1ον 5. ἰδ. νὸν Βάς]Π616., ἀν ΝΙκαβικναῦος. ἄθῃ 

ΒΓΟΊΚΘυα, απ νοὴ τόπου ππὰ ὙΥΠΠΠ]Κκο᾽, αἴ ἴῃ ἄθη ον ρα θα Κορη ΖΒ ΤΡ Ί 6 ῃ, 

θοκἔιαρεν. πνοράθη. ΜΠ βοποίπμθῃ. αἴθ ἀδροηρνίηαθ. ποθ ἀανο ΒΟ] ρθη, 

ἀΠ4 ἴοι Παϊΐο πιὶῦ ΕἸπρο] αι θ6 αἴθ 26] βοὴ 6. Απβίομῦ. ἀυτολαι8. ἔθϑὺ. Βο- 

που οηπυγουῖ ἰδύ, ἀα8 ῬΙΙΠοάοιη ἴῃ ον Βομα  » Το. ἄθὴ Ζονη« οἴηον ἅΠπ- 

ἸΙο θη ὙΥ οπάππρ' 516 θοαϊθης, αἴθ οὐνν 5. ἸΡΟ Ἶ501) ΝΙΚΑΒΙςταῦοβ 15. ἤθη ῬΊΠ]ο- 

ΒΟΡΠΘη. Πἰηβίο 10, ον σὰ 76 ἀοπη ῬΡΟΌ] ΘΠ. ΠΟΟΙ βϑίηθ Νοίθ χαίρθη τηΐϊσϑο ὃ, 

Εν. 66. 

ΠΊου ἰθὺ βουνοὶ Τοχύὺ οὐ μα οι, ἀα} οἴη Ν ουϑίβη 15. 516}. Θυρ 6 πη ἴθ, 

Ὑ ΘΠ 65. βοΙῆηρο, αἴθ, νγῖθ 65. βοιοίηῦ, βύαυϊς νου]οβθηθη ΖΘ Ππθη. (6 ΔΡ- 

Χο πππρ' ΠἀγῸ } ρΟβομοκίθ ΒαρϑπζΖιηρ' Ζιπὴ ΘΙ Θη. Ζιι ὈΡΙΠ961. 

Εν. 61. 68ε---ο. 

{Πην υ δίῃ ΠἸ|0ῃ6. ὙΥ οὐ ἐραρηηθηίο. 

Εν. 69, 

Ηΐον {ἰδ ἀον τηθῦῖτν ἅσαϊρο ΕᾺΠ οἵη, αι} ὃ Ζ61]6η ἔαϑὺ οὔποθ Αηβίαπα 

οὐρθηχὺ τνϑυθη Κὔππθη, Ομπθ 818 ἀ06}} 485 }ημη)ούμην “αἰϊομια ἀθα } 160}. υν ἀγα. 

Ζα Ληΐδηρ' Ποῖ δύ 65, πο ἢ ἄἀθηὴ Ἀδϑὺ 465 νουΐρθη ϑαΐζθβ παράνομόν τι καὶ Ἀπηνέο, 

50 ψυοίζου: »Εβ 561 6. ὉΠυγ Δ ΠγΒΟΠ ΘΙ ]Π10Π}, (δ νὸμ ἄθὴ οἰρθηἑ τη 6 Π 61 

γ οβοι ροναο αἴθ ἄθὴ ΞΟΠ ΠΠ6᾽Ζ οἰτοθπαθ υβοποίηπθηρ (τὸ περὶ τὴν ἄλ- 

γηδόνα) οἶπθ τὸ Ν᾽ Ουβίθ Ππηρ' (διηρθρωμένην ἐπίνοιαν) δ οῖςθ, Ζιιηη] τηδῃ 

7ὰ ἀπο πἰομῦ βᾶροη ἰκῦηηθ, τνῖθ δῖ νουηῦρο (61 Δ ΏΖΘη ΘΔΙΏ]Πρ᾽ δ15 

ἄθῃ νοῦ. οὐ Πππίθη (ΠΤ ΒΟ θ᾽ πη ρ6 ) οἰ το θη 5011, 65 16 060} πιππιδρ]]οἢ 

᾿ἰδύ, Κκοῖπθ Επηρηπαπηρ' τὴ 16 Π6 (ΒΟ ΠΟ ππιΠ 66) Ὑν 116. Ζὶ ου]θιάθῃ οἱ ἀἷο- 

561ὴ ΒΔΙΏΠ16]η. [)8Π6ι ἰδύὺ αἴθ... 465 ΟΠ ΠΊΘΡΖΘΒ. .. «« 

ΤΙηΐου ἰδίωμα νουβίο μοι ἰθ ἘΡΉΠΤισθον πλο ἢ θη δ ουρᾶηρ 465 ΕΡΙκατ ἡ 

ἄπ 106. τγὰβ βΡἜ ΠΟ ἴδιον οὐμπτωμα Ποῖ βδυῦ, οἴη {ἀν α16 Ξρθζίθβ σπαναῖκίο- 

ι ῬῃΠοά. ἀο ἴντα 5. χχὶ ἤος ννὸ αἴο ΓΑϊοναίι: ἀον γι ε{τὰρο ἀπ ροροθθη ἰϑί. 

2. Ομαορέϊογιο5. ααἱ υοἵΐ. μλίϊοκ. εο αὐ οοίδιι5 ἀοοίν. (Οἰιι. 1)155. τοτ 3. ὅ. ορϑῃ 5. 463. 

3. Τὴ ἴτὰ Εν. Τ᾽ τ4- 17 νικαοικρζάτης δὲ] αὐτῶι προοτίϑίηοι τὴν [γνώμην] ἐπιπαζρεμβάλλων. 

ἄλ5. οὐοίθ. πᾶοὶὶ νόπον Κυϊοί. οο. ὙΥΉΙΚο5. Ευρῆηζαπρ προστίθεται (θοηϑορέϊξ) ἰδὲ ἁπο]ι τηῦσ- 

Ἰῖοι. ἀθον πἴομί ἄπ Το]σοπᾶθ. τῆι [γνώμηι] ἐπιταζράγγων. ὅο}}. Ἀθροβοηθη νὸπ ἄθιῃ Ηϊδί. 

ἘΎΖΆΒΙ ΘΡ᾿ ΤΣ: 

5 Εοηάδ ὃ 73. 
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ΕἸ ΒΟ ΒΟ 65, ἀθΘΡ. πἸ ΟΕ τυ Θβθητ ]! ςμθ5. ΑΚχίάθηβ. 50. βροῦν ΡΠΠΟοάθαι οἰ πιηὰ] 

νοι (ἔθ οἢ, Εαγθο, Εοσμη. Οὐδ! ἀδν ΡΠ ηχο ἀπ {ἰρὺ Πΐηχα καὶ τοῖς ἄλ- 

λοις ἰδιώμαοιν ἡ. Πδβ ὁ5. 5160} πίθου ἴῃ ον Γαΐ ἀπ οἴῃ οὐμπτωμα παηᾶο]ε, ἸΘῃνί 

ἄον Αυβάχσιοϊς ουμπεοεῖται (ΕἸ. 69, 6). ΑἸου ννὰβ Ὀοαθιΐοῦ πῃ ἄϊοβο ΕἸρθη- 

τσ ΠΟ Π]κοῖέ, ἄθσοὴ ΓΟΙ ΘΒ δ πιηρ οῚὺ ΘΟΙ 6. Ζ ἰδὲ. ἴῃ αἴθβοιὴ Ζιιπα 6 - 

Ππαηρο ἢ Τηνυϊοίοση. πα θὺ οἰπθ » ΘΔΙ]] Πρ « (οΥλλογή) (61 » νου Π ΘΓ Ο ΘΠ ΠἴΘῊ « 

(Εὐβο θαι ρ'6 }) βία Δ 5011 οἷηθ Κ]ανο ἐπίνοια, ἃ. ἢ. ἀπο ἢ ἀἃ5 Πρθη- 

Κϑοὰ (πἰομ ἀαγροῖ. πη} } 6 ]]} 5 6. Βἰ πη] 166. ΔΠΒΟΠ αι ρ) νου {6116 Ψονβίο]- 

Ἰὰηρ νῸπ Ἰ6πθπὶ ΞΟΠ ου ΖΡ ΘΟ }}], αἰ προ σοί" Π)ὰ αἴθ Ξ[611ο, δῦ 

Ὑγ ] 6 πλϊῦ προειρημένων Ζυν οἸ γυ νυν θβο τυ. πἰο οὐ μα] θη ἰδύ τη ἰὴ 

ἄδν βοηβίύϊσθη Εἰ σου] θυ ρ', ον 161 16} 56 6, κοῖηο ῬΆΡΆ]]1616 χὰ ἀοθοίθ βίθαῦ, 

Ὀ]ΘΙῚ τ" αἴθ ἄοη6. νου]ἕπῇρ' ἴῃ [λυ η ΚΟ]. 

Ἐν. τὸ 

ἰδῦ πἰοηῦ [α| θαν. [ΘΠ πηθῖπθ ΕΟ  Ζιιηρθη, πὰ 0} ἄθπθη ΡΠ] ΘΠ ἴῃ Ζ. 2 

α16. ἅτι5. βϑῖπον ΘΘμ σιν ἄθρουν 416. ΘμΡ᾽ΓΊΒ6 6 ΤΟΡῚΚ θοκαπηΐθ μετάβασις κατὰ τὸ 

ὅμοιον δηζίθηῦ ὑπαὶ ΖΔ. 4 αἴθ Εναρο, ΟὉ αἴδ Ποῖ Ζοπθ ἄθν ἔγαθ. αἴθ ροὸ- 

ὙΠ ]16} διακεκαυμένη Ποῖδέ. θυ μη θαν 56], Δηϑοππηοιαοί, θοα ρθη. 56 ὴν 

Δ ουυγοιἐἰροι Βοϑίβιϊριηρ. ΟἹ αἴθ. »Ζαοπ]οβθη ΜβπποΙ « (ἄνδρες ἀκόλαοτοϊι), 

αἴθ ἀπ 6 ἢ ἀμ5Ι ἢ θυ ορρῆηχὺ ἃμη παρ Ζ. ὃ δυίίδιιο!θι, τηϊῦ Ἰοηον ΕΤΡαΡΘ Ζι- 

ΒΒ Θ ἢ ΠΡ. ΟὗΘΙ ΟὉ 165. ἁυ θοκαπιρέζο ἀθριον χίθ]ῦ, Ὁ] Ὁ ΟΖ [ΠῚ τιπ- 

ϑουνίββθη. 06 ρΘ ἢ ἃ 0} ἀἃ5. πβομδίθ οὔννἂβ. τπτη ΒΡ] ἢ θυο ΒΡ ΟΠ 5υοκ 

(Εν. Τ1 ἃ. Ὁ πα Τ2 σϑθῆθῃη πὰρ ΞΡ! οι) 

Εν. 72 

ἃ ἄθὴ ΟΠανακίον. ἀν νυ]οᾶνοη. ΜΙ ΘΒ ηγαββθ. (πλήθους Ζ. 5) δἷῃ, ἀθυθῃ 

{{π7ν7]|556η 61 (ἄγνοιαν 2. 6) ροβοποϊΐθη τὶν. ἀ8. 6 ἄδχαὰ ἐν. Οίζου. ἀ16 

ΘᾺ ποῦ οχ βθϊουθη, Ζὶ ΕΠἸγΟΠίθη (φοβεῖσθαι τοὺς ἀνυπάρκτουο 56. θεούο). 

1 ΡῬΙμΠοάθμ 6 βρη. 13. 2ΟΤῈ, (5. 17 (ομρ.) πϊξ ἀθν υρᾶμζαπο νοῦ ΡΒΠΡΡ βου, Νλ, 

πι5. 64, 27. 

5 Ψρ]. Μουθαοι ὧθ ρίομτὶ οαποπῖοα, 1,01. τοο0. 22 ἢ. ΡῬΙΠΠρΡβοι, Ἠργηι. 51, 572. 

3 ΠΙῈ Βυοββία θοηνοδίο Εἰς 71}, 5 ἀνϑ]ρώπω[ν] καὶ τοπι... κὔππθοη ἀἴθϑο πα! οἢν πΐοιὶ 

᾿ϊοΐδυη. - 

Ἢ ΜΙ. ρίς. Εν. 27 (τοο, 1). μαντικὴ οὖσα ἀνύπαρκτοο. ϑοχίιβ ἃν. ταδί! ΓΝ 125. ἅτο- 

ΠῸΝ ἄρα καὶ τὸ τοὺς ϑεοὺς ἀξιοῦν ἀνυπάρκτουο. 

10» 



10 διε δ: 

ΠΡ 0 

Μι ἄθη παρα κύον. αι ΜΙ Θηβο θη πῆμπρι 45 Καρίτοὶ (ον Παροπάθῃ ππ 4 

Τιαβίθι ΘΠΡ' ΖιιΒδΙ ΠΟ. [)ὰ αἴ6. ΘΡΙΚαΤ Ιβοο Μοίποάθ ογυ ον, 45. Ὁ πΡο- 

Καῃηΐθ ἅτ ἀθὴὴ ΒοἸκαπηΐθη. Ζιι Θη νν ἸΟἸΚΟ]η, 50. ἰδ ἀἴθβθ Βοίνδοταπο (6. 

τ ΠΟ Β]Π]1Ὸ πο η ΕΥΠΙΚ αἴθ ασππα]αρο ἔτ αἴ Εγονγίθσαμρ ἀ6ν ρου ΠΟΘ. Ατσϑία- 

Ἰορῖθ, ἀδὺ ννἱρ, (6 ΠΘΙΠΘΠΓΟΙΡῸ ἀον ΕΡαρτηθηΐα [Ὁ]Ρ ΘΠ, πιιητη ἢ} ὈΪ5. Ζὰὶ 461} 

Απΐδηρο δι Ζιιϑα ΒΡ οηἤθη “Γοχίθ νοὴ ΕἾ. 82, 817. (1[10]. ἃ) ὈΘΡΘΡΊΉΘΗ. 

Ετ᾿ βρυῖομῦ τὴ ΕἾ. 74 νορ οἷποι ΓΙρΟμα, ὙΠ ΒΟ ΘΙ] 16}. ἀ6Ρ Ζ. 6. ρθηδηη- 

[6 η ἀνδρεία. "ΝΈΟΣ 66᾽ 506 Ζ.6 16 η Ατύ 61 νϑυβο! θάθηθη ΟΠ Ἰζίουο ᾿ δὲ- 

πᾶ] 516. νϑυβοῃϊθάθηθ ΒΟΠΘΠΠΠΠΡῸη.« ΝΘ ΟΠ βΡΡ γοσάθη οὶ θη ὅ.ο]- 

Κουπ ἃ15 {9πἰογρίθη ἀ6ν ΤΑρίθυτοῖς δι ίροχβ!]ῦ: καρτερία, ϑαρραλεότης, μεγα- 

λουυχία, εὐγυχία, φιλοπονία ". [5 νϑυβύθῃῦ 516 ἢ} ἡΟΙΗ], 48 Ῥ]Π]οά θη ἀ16 ΤαρΘπα 

46 ΤΑΡ Θα]τοῖῦ. βοίηθη ὐύξονη. πΙ ἢ ΔΌΒΡΓΘ ἤθη ἀν. ΑΡον, νυ ἰσ  τηδη οἴῃ. 

416 ἀνδρεία θοζίθ δ 516}. ἄοοῦ Παιρίββ 16 ἢ. αὐ ἀθη Καμηρέ. 1)ὰ ἈΡῸῚ οἷ 

αὐ οι κατηρε {ἀι: Θρ Καγοίβοο Δα αββαπρ 5ὸ ἀπᾶάθη]θαν ἰδὲ τνῖο [ἅν 416 65 

ΧΟΠορἤπ65, 50. Καπη δὶ ἴἤπθη πγϑοι" νοὰ Κορ οἰ πο Ὸ ἢ νοπὶ (ἀοροπίρ!] 

(ἴθ Βρθάθ βοῖπ, ἀπ Θρθηβουνθηὶρ νοὰ Κ]αρ οἰ (φρόνηοιο), 16 ἃ15 ἀθρϑη- 

ϑύϊοῖς α16 ΤΠ] Πρ] οἱ (ἀφροούνη) νου πδβοίχί. 80 ἔδην ΡΕΠ]ΠΟά θη [Ὀγ: »,ΑΒΡΟν 

Ὑ ΘΠ ΤΠ8Π «ἰΘΘγἜΡῸ, νν6 1} Καοῖπθ Βδιο μοῦ δὶ ᾿ππὸπ δηὐβίθηθη Καπη (56 

Καιηρίθη 718 πὶ 6). “Γαρίδυϊκοιῦ ἀπ ΚΙπρ]οῖῦ πη 6ὴ ἈΡΒΡ ΟΠ θη νγο ἕο, τυ ρα ο 

6 (ἃ πἰο ῦ. 4504 14 οἴπθη ὙΥ̓Τ θυ ΒΡ ΟΠ. ΟὐΘρΘ ἢ [)6Ρ Νάιηθ (δι [ΠπηΚ]ὰρ- 

Ποῦ ἀθθι. ...«. πηδη ἔβην ἔονῦ: » πη ΘΟ πβουγθηϊρ ν 16 ον ἀδν Εδιρηοῖῦ 

πϊύ ἀδη [468] ἀον (ὐου ποῖ ἴῃ Ν Ρπἀπηρ' ΡΟ Όνδο ῦ ν Ρά 6ῃ. « 

Ἐπ ἰδῦ βοιδᾶο, ἠδ αἴ ὙΥΙἀου]θριιηρ' 465. ΕἸ να π 65. Πῖον 50. Καὶ ἀπ 

ἀμ Ὸ ἢ. 416. {Ππ5] που] οῖῦ ἀν. {Ρουθ θυιηρ οοίν ἢ ὺ ουβοποίηῖ. Λαο Εν. 81, 

ΝΟ Θ᾽ νΟῺ ΠΘΌΘΗ ἁϊ ἀἴθδο ἔσασθ οἰπμρθηῦ, οἱθὺ τὰν Κανζὸ Δηάοαίαηρθη. 

Ε ννᾶνο 5601 δὐνν πβοηΐ χὰ τγίββθη, υνῖ0 αἴθδο {πη ρ ΟΡ σου αἴθ. πο σθη 

ΔΩρΡΥ 465. Ἰζαυηθδ θα σορθ 16 ΓΠΘΟΙΟΡῚΘ. 566. ῬΠ]Π]ΟΒΟΡ ἢ Ιβόῆμθη. Δ οἰ - 

ΘΘΠΟΒΕΘΙ. ΖΕ ΟΙΚΒΟ] ρθη, 61 θη) 116 }}) 416 {Ππνϑυϑῖ θυ κοῖ ἰδ. τη ΘΏ56}- 

Ππόῆθη ΓᾺΡ ΘΠ ρΥ 6 τηϊύ ἀθτὴ (οὐ 5 θΘΟΥ 616 ΠΟΡ νου ΓρΘμ46 Κ0116 ΒΡ 1611. 

Ιη ἄθῃ ὑθίομθη ΞΟΠ αΐζ αἴ θβ ον ῬΟ]ΘΠΊΪς ἢδαὺ πο ῦοπ (ἼΘΟΤῸ τἢ5 ϑθχίμβ. οἴ πθῃ 

ΕἸΠΌΠΟΙς νουβίδιίθι, {ον 16 ἀνδρεία ϑρυῖοηῦ Κασηθαᾶθα βοὗ: » θη ἀοὐέ 

1 τῶν διαφόρων τρόπων ἰδὲ οἷο. 5Ὸ Πα τ] δ νῸ να ηζι ον ΟΠ θα {0 6] νου] θβόποι 

Δοῖομ θη. 

5. Αμπάϊοη. (6 αἰἴδοῖ, 5. )χ)δ8, τ, Βοιαοβανας (Επ. Βίοϊς, Π1 66. Ἐπ. χζόρ Α1}".). 

ϑεχί, δᾶν, τηδῖ!. ΓΧ τ 58. 
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᾿αρ θυ κοῦ θοβϑιῖχί, Ὀθδιϊχὺ ον ἀἃ5 ΝΥ Ίδβο. τὰ (ἰϑίαν πα ΝΙΟΠ ρ ΙΆΠι πὰ 

αἴθ Ζυνν πο μϑηζιβίβη δ. ἰβδὺ αἴθβ ἀθν ΕΔ], 50 οἱ 5. οἷπθ ον [ἀν αἴδ 

(ἐοί! Ποῖ. θη δι Ταρίθνθ δῦ πιο ῦ ἐὰαρίου, νυν οὶ} ον αἴθ ἀοία ιν 65. ΝᾺΘΙ- 

Ὀα}5, ΒΟπΘυ νν 61] δ βϑῖμο οἷρπο Κϑηηΐ. 1)ὰ5 ἰδῦ 061 οἴννας. Ν᾽ ουβο ἰοάρηοβ. 

ΑΙδο ἐὰ (οἱ ἐρίου ἰδύ, θϑδίθῃῦ ἀπο δία" ἐν πη. Βοβίθιν (οί ἢν Γι 

ἴῃ, 80. οἱδὺ 65. οἴη ὕτσβδοιθ ἀθὺ 5ιόνιιηρ ἐν 1Πη. Πὰπη ἰδὲ ΟΡ ἃἸ5ὸ (Πρ, 

διδυαηρ πη ἀἀπλϊύ Δουβι δα ηρ Ζὶ ου]οῖ θη. Νὰ ἰδὲ οἱ θοὸν πὰ 0 ἢ (6 ΠῚ 

Βερυ δ πη ζουβίουθαν. ΑΙδὸ οχίβεϊουῦ. δὺς πού. 1)ὰ5. [Ὀ]ροπ 6 Ἰζαρ 161 65 

Ἰζαυηθαάθς᾽ δας ἢ] ἀθηβοΊθθη Βονν οὶ ἅτι5. (6. φρόνηοις, ἴῃ (θη δι υο Π ἢ 

δ ἘρΙκασβ Κουηβαΐζο οἰπροραηρθη τυῖρα ". Πάχαι5 ΘΡΡῚ Οὐ 510}. α150, δ 

ΡΒΙΠοάθα. θυ νθηϊρβύθηβ ἱπ ΠπΠο]τῦ θη Καυπθαος. ΒΘ ἸΟἸΚβ Περί. 

ΠΠπῦ Π ΡῈ 

1)ὸν [π] 10 ἀἴδβον βου θυῖρθη 6 1]6}. ὈΘΖίθἢΐ δ᾽ ἢ. ἀπ Ὡ5. Πορτηὰ (6. 

ΔΕΓΡΠ πθ΄ ἄθοι αἴθ ἔναρο, ὁ} αἴ6 δέξου. φρο πα νγ ! θα ΕἸ Τα ἀπ αἴο 

ΕΥ]απρῖρ ἀν ΑἸ οΙκοοῦου. ἀπο} αἴ ΜΙ Θηβοπ οι. ἀπβάθθοι. [)ὰ Πίθι αὐ 16 

ΘΓΟΙΚΚΟΙ ἈΠΡΌΒΡΙΘΙΓ ἀπ 46 ἀπροαίρετα (ΕῚ. 75, 5) ρϑύδομυ νυν, 50. τη 5561) 

νἶν νΥΘηἰρβίθη5 45 ΗΔῸΡΙΡΙΌΒΙοα, αἴ ἔναρο (ον ὙΠΟ ηβ οι ποῖ, ον προ", 

66 ψῦῖν ἃη αἴθ ΑἸ] ἅγιιηρ ἀἴθβοα ΒΡ ΟΠ δ ϊοςο 5 τιη5. που νγαροη. ΝΆΘΙ 5ίοι- 

50 θη δία] βυητ5 ἰδῦ ἀ6ν Δθηβοι. νοὶ ΟΠ ΟἾκθα] ἄθν ΑἸΤΟΟ Ποῦ ἀπ ἄθηὶ 

ν εἰἐρϑβϑὶζ νο]]βίβηαῖρ ΔΡδηρΊο. ὅϑθῖπι σοῖο ὙΠῸ (προαίρεςις) ῃαὺ αἴ ὙΥ ΔΗ], 

516}; ἀ6ηὺὶ ΘΠ ΟἸκβα] χὰ πη θυ νυ δ. Οὐ δι ἰῃτη Ζὶὶ ἐτοΐχθι. Ἀπ 46 η1 (ἀθβοΠ θη 

πα ουῦ 516} Γγθ 10} πο ἢ 5, πτ ἃἢ ἀ6Υ ΟἹ ἀ ΚΠ] ΠΘ. Οὐ 6. πη ρ] 1 ΚΠ 1 Ποῖ Πα ρ6 

465 σϑῃογομοηάθη Οὐ 6 πίοι ῦ ΘΟ Πογο θη Νθμβομθη.  θπη ἃἰσὸ ΡΠΠ]ο- 

ἄδυὴ πίον ἀπ δαΐοί, 418 ΔΗ ΡΠ Δ 5. Ζαν 16] νη (161 {Π οὶ νυ ΠΟ] ον. (ἀπρο- 

αίρετα) (δου 5ίοι ἴῃ βοίηθ Αμδιομῦ ἀπ Θπμοιηηθὴ. ΠαΡθ6. ᾽ ΡοΖιιρ' ἃ 416 1"ν- 

ἸλῃρΌηρ᾽ ὅὸ5 αἴθ (ταγαϑόν Ζ. 6). 50. 5ο θῖν δῖον. αἴθ ἀλυαυ Ζὰ ΠΘΖίο πο, 

ἰδ. γθηη τη8}) 16 5ίοῖκοι Βοῖπὶ ον παῆτη, 1165 Οαὐΐθ (νῖθ 5οῖ τππ5. ἃ15 

Βόβεβ δυβοπϑίηθηο (ἀθρθηΐθ}]}} πὰ νὸ (61 οΟς 166 Ν᾽ ΟΥΒΘ Πρ 5 Δ ΠΠΠ161) 

Κόμπο, ἄασοροη αἴδ6 τη ηβο  ] 6 ῃ 6. ΞΘ] Ὀ στη πλιιρ᾽ ΒΡ ΒΟ ΠΑ] τοῦ βοὶ. 

ΠΕΣ, ἃ. ἂς (). 162 ΤἸ. 

5.Α. ἃ. Ὁ. τός κατὰ γὰρ τὴν παντὸς τοῦ ἀλγύνοντος ὑπεξαίρεοιν οὐνίοταοθαι πέφυκεν 

(ΗΠ δονῆ). ΤΌ 1Ὸ5. αἰίς Ζιίίαι ἰδὲ [1 αἴ Τιοβανὶ ον Κύρ, δόξ. 3. υνἱομίῖρ (ν 6]. ϑἐδοιωιψούον. αἰ. Βενί. 

Ακαα. αἰ. ὙΥτδ5. τοι, 8883). Ἐπ {6110 νοὶ Τύβοπον, ρος. ὃ. 305. 

5. ΒΙ6Π6. οὔθη 8. 40. 

16 Βεάριζαηρ ἀν προαιρετικά πὰ ἀπροαίρετα ἴμ ἄοι" βρδτονοι δίοαυ {Πρ᾿Κίθι) τη ϊῖββοιι 

᾿οι" αἰβοῖτθ. Ὁ] ρθη. ΜῈ]. Βομῃδῆθον, Δ ρίλίοέ ἐπα ἄϊε δίοα Το ταϑ {Π 



Τὃ Ὀ1Ε15: 

50 αὺ ΔΙοχαηάθι νὰ ΑΡΠΡΟ 5185. ἀδ5. ῬΡΟΌΙΘη. οἰ τη] 5ΟΠΑΡΕ ΤΌντηι- 

Τουυ : νοι αἴθ σοι ἅ1165 ἀθβομθηθη ον ΝΟΥ ΒΟ ρ' ΖιΒΟΠΡοΙ ύ, ἃ 6ι 

(5 αὐΐὸ παν ἃ15 485. ΘΙΓΠΙΘΠραΐΘ. ὈΟρΥ ΙΓ, ὑγο]οΠ65 αὐ ὰπη ἄἀδπη αἴθ 

φος Ποηθ. Ν ΟΥβο απρ', ἴῃς 6. ἀ06 ἢ ἀδ5 δύ οβθη. ὅν (ἀδίζον Βορυπαθὲ ἰδέ, θη 

ΜΘηΒΟΠΘη. ρον ΠΡθη ὅ«. ᾿λάται5 [Ὁ] οῖ, 41 416 5ἴοδ, τηὰρ' ἃπ6 ἢ} ἦν {ΠθΘονο- 

{156 }16. ΘΟ Πρ βίη 465. ΟΠ ΒΡ» νουβαοῃῦ μάθοι, Εν α16 τη ΘΒ  ]Π 1616 ὙΥ1]]6η5- 

ἔρ οἷς 445 ΜΟΡΊΙΟΠ 6 σὰ τϑίΐθη, Ἰτοηβθαπθηΐ νῸ (61 πρόνοια 6 ν αὐζίον (ἃ5 

αἴθ ἀπὸ α16 (ἀὰτον ΘΡ ἃ 6 τητβίθ, τνῖθ 16 Ἀ]] 5  πηοῖπ 6 ὙΠ 5616 Ὑ ΟἸΚ8- 

ἈΠΒΟΠ δι η 9 65. 18 ΟΠ 16Π6Ι ΔΠΖΊΒΘΠΘΠ ΡΘυΟ ηὐ νὰν. αθρθη αἴθβο ἔμ .8]1- 

550 Π6. ΤΠΘονῖο 16 ]ηΐ 5160 ἀ6ν ΕΡΙΚαχοίβτηθιβ, θυ δὴ. ἐγοῖθη Ὑ ΠΠ]Θ ΠῚ ΞΟΡῈΣ 

ἴπ) ΔΑἴοι Ζι ΔΗΘΙΓΘππηρ ΘΟ Όν ΟΠ Πεαίδα, ἁὰ. 

Νὰ Πόνθη τ], νὰ ΡΕΠΟά θη ΠΙΘΡ ἃπαρθαίοὶ (ΕἸ. 15, τ): »Ζὰ ἄθὴ 

(ἀεμηθΡ ρθη. ΘΠ δνί. τνθηϊρβίθηβ ΠΔ ΟΠ ΠΠΒΟΡΟΡ ΑἸ ββιηρ, ἀἀ5. πἴρ. « 

50 ἴΆ556. 10} ἄθη ουβίθη. γουβϑυτητη θη. δα απ. Εθ ἔγαρὲ 510 πὰ, ΟὉ 

κοινὴ ἔννοια θυ ἄθιη βίοίβομοπ ΒορΥ 8 (ορήγιϊο τειν 8) Θπβρυι με ὐ οα δ ΟΡ 

510 ἢ. α16 Οϑιηθίπβομα ἃ ἀἃ5. Ν᾽ ΟΡ ΠΤ Π15. συν βοῃ θη αοἱὲ ππᾷ ἀθη ΔΙθμβοῃθη 

ῬοΖίθηῦ. τνὰβ της 6 ηῚ ΒΟ π θῃ Π65561 Ζιιβα τη 6 η 06 }} 0. »Ά 06} αἴθα Βϑαϊηρὶ 

πἰομὺ οὔννα οἴπο Εὔο Κοὴν ζΖὰ ἀθη ΘΤΟΙ Κορ τνῖο ἀἃ5 Πόρτηα ἀ6Ρ ἈΠ ΡΠ ΠΘΟν. 

[Π ἀοτὴ δἰ πϑμ 16 ἢ. π]6 ἢν νὸπ ἄθιὴ {ΠΕ ΡΘΙ νυ Ἱ ΠΟΘ ἢ ἴπ 11Ζὰ πΠΡΟΓ ΘΟ ου  ἰσύθηη 

γογίσϑθη νὴ ἰἤηθη πίη τη πη, ο] δι θη βἰθ. 85 αΐθ βοὶ ἐν τΠ5 ΜΟΙ] 

πο νου πα θη, ὑπ ΥΥἱ πηϊξ Ιθουοη Πῆπαθη ΚἈΠΊ6Ὴ ἧ « 

ῬΗΠοάθηι μοί γομίοθῦ. βτοῖβομον Αγ πιῆ ρθ. θΟβοπυ]αϊρὺ χὰ ννευάθῃ, 

ΘΠ 6 ὰ5. τΐθ 15. (ἀοιηοίηραί ἀδν Οδίζοι: πη] ΜΙΘΠΒΟΠο πη ἴῃ ἤθη 5ἴηπο 

1 αδεοβί, ΠΠ| 21 (Π] 70. 2. Βιμη8) Ἄτοπον δ᾽ ἂν ἕποιτο τοῖς ἀνατιϑεῖοι μὲν πάντα τῆι προ- 
νοῖαι, λέγουοα δὲ καὶ μόνον τὸ καλὸν (λομθϑδμ μη) ἀγαθὸν καὶ τοῦτ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι τιθεμένοιο " 

τίνος ἀγαθοῦ τοῖς ἀνθρώποις κατ᾽ αὐτοὺς οἷόν τε «αἰτίαν» γίνεσθαι τὴν θείαν πρόνοιαν. ἐν ι 

τὸ εἶναι τοῖς ϑεοῖς φαοὶν εἶναι: τίνος βίαἰξ τινὸς ἧ. αἰτίαν Αὐνηΐπὶ ΕἾ". 54. Π| 324. ἅθοι" 5 Εγϑαΐζ 
ἔπ: τινὸς (ννῖο θυ] βου: 150). 

3. 75.1 κοινῶν γάρ ἐστιν [ἐννοιῶν], ὡς ἡμεῖν γε. 

ΔΝ ΊΘ ὁ5. δὶ Ἰὰρϊς. ὁρ. ΠΠΠ 123 μοιδὲ: τὸν ϑεὸν Ζῶιον ἄφθαρτον καὶ μακάριον νομίζων. 

ὧς ἢ κοινὴ τοῦ ϑεοῦ νόησις ὑπεγράφη. ΡἈ]οα. 4. ἀθῖβ. οὐ]. τό. τ4 ϑεῶν ἔννοιαν. δϑιημπ 

ΡΒΙΠΡΡϑοῖ Πργηη. 51. 572 αἴθ ἔννοια ἃυἵ ἄθη ΒΘοΥ νν ἈΠ ΘΠ θαλθι" ἀορθηβίθπα 8 θΘϑομνβ κί. 

50. ἰδ α165. ζὶν δπσ. ΕΡΙΚῸν 173 (νοι ἀθι Ζ61) τοῦτ᾽ οὐκ ἀποδείξεως προσδεῖται ἀλλ᾽ ἐπιλογι- 
ομοῦ : ἅτ ΘΒ] υνρὰ αἴθδο ἈΠ ρΊ] οἷς ἃ]5. ἐννοοῦντες ζιιβατημθηροί θέ. 50 ΟΡ Ις αἴθ. ἔννοια 

αἰ μὲ Ὀ]οΙὸ ἀἴ6. αἴσθησις πα πρόληυις, βοπμᾶθυπ ἅτ} ἄοπ ἐπιλογιομός {--- λόγος). ἄθῃ Ν᾽ Θυ παι ἴ- 

50 18. ἀ6υ ἀπ αἴθ. ἄδηλα σοὶ. 

ὁ 15. ὁ κενοῖς ἡμῖν οὐκ εἶναι τάγαθόν ποὺ. ν8]. ϑόορὶν, Τὰ. 495 κενὸν γὰρ οὐ δίκαιά τε 

χωρεῖν προοελθόντ᾽ ὧδε οὖν πολλῶι οτόλωι. Ρ]αίο Ἐβρ. Π| 370Ε κενὸς ἂν ἴηι ὃ διάκονος 

μηδὲν ἄγων ὧν ἐκεῖνοι δέονται. 



Ῥηϊϊοίρηιος Τδον αἰ ΟἸδέίον Βιιοῖ 11 Ἐν. 75.706 τῷ 

νϑυβίθ θη ὑνο]]θ, ἀα Ἰὸπθ 65. βρ] ΘΙ οΠβαμ ἴῃ Δ ΟΥἈΠσαηρ δ ἴθι. ἀπ) ΠῚ 

ϑόρθ. σον ῖβδο (ἰοροη]οιβία ρθη. ἄδην. Ιου] Ομ. ΔὈ]]οθθη. [165 νυν ἥνο οἷῃ 

ἐπανακτικόν ̓, οἷη Ζιυυ κι ἤσθ. ἁυ ἄρῃ βἰοίβοιιοι Ν᾽ Οὐβο μὰ πρΒΡΊΔ θη. Ὠϊὸ 

ΘΙ βιβπαϊρ κοῖῦ. 65. τηθηβο ] θη. Δ 1165. (προαίρεοιο) υγῦσάθ ἀδάνο. Ἰν6- 

ΒΟμχἤ πη κί, θη τη τὐῖθ ΔῊΓ ΡΠ 65. ἀπ πμἕ ΠΠ]6, πη αν. ἄθὴ (δίίογη 

πΐο ῦ οἰ πὸ Θροηραθο. δηἰρορθηίτοίθη, δίδη υνᾶναθ Ὠϊογῖη. οἵη ΖΘ θη. οΥ- 

ὈΠΙοΚοα ἀτέδη, δ! Απτρ]δ 65. πἰομῦ Ὀ]οδ θη τοῖον. οἷπθ ΚομΖοββδίοῃ 

το ΐθ, ΟΠ θυ π ρουδάθζι ϑίοι κοῦ ννᾶγθ σνθὴη ΡΠ] δλ πἰομί {Ὀγ  Πγὸ 

(15. 7): »θοῦ τὰ αἰὐγ δ 5᾽οῖ ἤθη ποῦ τϊύ ἀθη ἀθ]] θη (ἐγκυκλίων) 

Ορίρσπ πᾶ θη, ττῖθ.. .«. ἃ5 Κᾶηηῃ Κοίη ϑίοι κου βᾶρθη, ἀν 7ὰ αἴθ »ρ- 

᾿ῖοῃθ . Κορ οηβ θα ο ἀρ  Παι5. νου θ  ἀἰρθη πλμ|8. [)ὰ5 ΘΗ ΒΟ ΓΙΟἢ ν᾽ 6]. 6 1 

46ηὶ βο] βίη ρθη οροη δου τούθη. (165 ΘΡΙΓαροίβο θη ΡΠ ΟΒΟΡΙ θη, 6} βϑῖηὸ 

ΜΟΙ Ησι πο γῸΠ] ἴῃ ἀν ἀθ]ΊΟΠ οι. οἶδ θοΖθαρί, ἀρ6ν πο ἢ αἴθ ᾿ὐσυνασαηρ 

τηδύθυ 6116. ΒΟΙΟΠ πη ροη. ἀἀατ τη Ὁ. Μ᾽ ΊΘΙΘ ἢν 5ομοῖηῦ ΛΗ ΡΠ η65. αἶο 

μακαριότης ἀθ5. δρ Καθ βοηθη ΟΝ οἴβθη 815 οἷηθ (ἀρ ἀον (ίζοι ἰηβοΐθυη ἃ ἢ- 

ΘΈΒΘΠΘΗ χὰ ΠΡ ΘΠ, 415. 1π: δον] σοὶβίρ' βῖθ ζιι ἘΣ ΡΡΘΙ Πρ 461 ἀγαθά πη 

ἀἰδιηϊῦ Ζιι μακαριότηις ἃη]θιϊθί. 1ὴ5 δῦ βοιιαθ, 4} 416 5.6116 465 ΡΠ Θὰ 

Θουαο ἀἃ Αγ ΙΟΠ, ττὸ ἴδ ρῬοβιζῖνο Μοιππηρ' 465 ΑΠ ΡΠ 65. 516} Θη Π ]Π]6 

τη δίοθ. ὅ5ὸ Ὀ]οῖ δῦ ΘΙ ον ἀἴθβον ῬΠΠ]ΠΟΒΟΡΪ ἱτηπιθ ΠΟΟ᾿ ἴῃ ἄθπὶ ΠΑ] πη] 6] 

ἀδν ῬΠΠ]ΟΙΟΡΊ ΟΠ. Ν᾽ Θυτηπίπιηρ". 

Εν. 16, : 

16 ἴῃ Ἐπ. 174 ὈδρΡΌΠπποης ρον ουιηρ ἀοΡ οὐ! ΘΠ η Ταροπάθη τῖρα 

Πΐου ἐογίροβοίχύ. ΝᾺΟΝ ὁ γὸπμ Κάποι ροίογουίθη ΜΟΊ μΠοάθ ρθη οὐ αἴθ 

ΘΙ ΠΖΘΙ 6. ΠΙΘΠΒΟΠ]ΟΠ 6. ἀρεταί ἀν} ππ6 Ρ᾿υ , οὉ 516. 5ῖο ἢ. ἀθπὶ σου 1 θη 

[4616 ΔηΡάββθη. χὰ αἰθηῦ αἴθ ΟΡ ΘηΒΡΘΡῸ]. αἴθ ΕΡΙκα Εν βοῖηο {ἄπροι 

δηΐννοσίθη Παίίθ, πάθη ΘΓ Διί σί, τνὰβ ἀον Οὐ οἰβο. {πη αἀὔγο. τ πννὰβ 

ποῦ. 5Ξο Παίϊζθ Γ᾽ ἰῇ 561 Π6ΠῚ [)]18]0ρ Ουμπόοιον (ἀθηπ πδομθπὶ Ρ]αίοη 

βϑίηθη ροοί !οΠοπ Πα ]ορ ΡΟΒΟΠ Θθθη. Παίίθ. τηυδέθ 4061. 16 ον ἃπδίβηρο 

ῬΒΠΟΒΟΡΗ εἰη ΘΠ ροβίοη. ψΘΡ 556) Ἀ]]ΘΡ] οὶ Δ οΥΠ ] πο την ρ 6] οἰ ῃρῸ- 

βοᾶν. ἅΖιι σον: 

᾿ Ἐρῖκαιν ρορναπομὶ ἀκα δ ον ὁ. ΠῚ 128 ἁπλανὴο ϑεωρία πᾶσαν αἵρεσιν καὶ φυγὴν ἐπα- 

ναγαγεῖν οἶδεν ἐπὶ τὴν τοῦ Ἴώματος ὑγίειαν : ἱπέι". Κύρ. δόξ. 26 (ὃ 148) τῶν ἐπιθυμιῶν ὅσαι μὴ 

ἐπ᾽ ἀλγοῦν ἐπανάγουοιν: 30 (δ 149) ἐπιθυμιῶν, μὴ ἐπ᾽ ἀλγοῦν δὲ ἐπαναγουοῶν: π. φύς. 1δ 

7.13 (Ὁ. Η.: ΝῚ 22) τὸ διεσπαρμένον δόγμα μέθ᾽ ἑτέρων... εἴς ταὐτὸ ἐπανάγηι. 



ἤ1]] ΠΣ πιο ρα 

τ. οὐδὲ μὴν ληρήσειν ἐν μέθηι (τὸν σοφόν)". [)85 νοις. ῬΕΠ]Ποάθυη. ἢΐδῚ 

αὐ! Ἐι. 16, τ ἢ : »1)}16 ΤΥ]  σ ἰρ]τοῖῦ (ουμποτικὴν ἀρετήν) Ὀυϊηρὺ πὸ (Δ 5 

Ζιβίαπιοὕ, 18 τῆλ νἱ6] ἐγ η]ῦ τπα βο νγαῖχὺ τιπα πἀπαηδίβηαιρ ἰδηζῦ τπὰ 

ἈΠ ΗΠ ΟΠ θη ΤΠησίηη νου νὲ.« 16 Οδύζον. Πα]ίθη 150. οὶ ϑυπηροβίοθ. ΟΡ 

(ἴὸ αδίίον 465. Κϑροβ Ροὶ ἴθσοιη ΕΠκαἀθηΐοδῦ. ἅπο ἢ. 50. θη μα] ἔβαμη τγάσθη Ὁ 

Πὲ5. νἱ6]6 Τεϊη]κοη ἰδ οἷη Ῥγοίοδῦ ρϑσθη Ρ]αΐοηβ ϑυμροβίοη πἀπα 616 τΙη]ο- 

[βου ριοιῦ ἀθ5. Βοϊιθαΐθβ, βορθη αἴθ. Ὀογο 5. ΝΘ ΠΟΡΠΟΠ ἴῃ Θῃγβᾶτηον Τιυροης- 

μα ρῖκοῖ! ἀπ ἢ δοίη ὐντηροβίοη" ργοίθϑυϊοσί. ΕΡθηδῸ βομϑίηῦ 485 Βομν αίζθῃ 

ΘΘΡῸΠ αἴ6 πθάθη 465 Ρ] ἰομίβοῆθη [1] ΟΡ Ὸ5. ρου οΠτοῦ σὰ δοίη. [)45 ΓΔηΖθη 

Ῥοχί ΐ ἴοι. ΚἸβ ΠΟ. ἀπ ΧΘπορΠοη 5 Θντηροβίοῃ ἡ, τνὸ ΒοΙτταΐοβ θυ ζῆ], ἀδ} 

οι (5. ΓΔΠΖΘΙ τῇ 6᾽ νη 501|ς Ὑν 6 ὑγοῖθο πη 415. 16 Ρ Μδπη 516 ἢ 

πἰομῦ νον ΔΠ1|6ὴ ΤΠ Θυῦθη. ἀτιβζίθ θη. ἰτῦπηθ τὶ ἰπΔ υτη 5101. ᾿ΒΟΠαΘΙΏ 4ἃ- 

ΘΠ] ἴῃ οἰ ΠῚ ΖΙ ΤΠ] ΠΊΘΙ’ 56 η θη. {π} Π 6. 5 Πθη ΓΔηΖ μθο. 1)85 βοῃ θη. 56 ΠΟΙ 

θη Ζοιτρθπόββθη ἤσΠ ΡΠ ΟΠ, τνῖθ ἈΝ ΘΠΟΡΠΟὴ βου ἀπά θυίθου" ἀπ ΓΠΘΟρΡΗγαβὺ 

᾿ς 65 (Πῖορ. Χ ττοὴ. 16 ψουθοββουιηρ ληρήσειν νομ (ἰ. Τὶ Ηονπιὰππ (5ἰαι τηρή- 

οεῖν 155.) ἰδὲ ουϊάθηι. ἴβοπον ΠΌΠΟΙ. ΘΠ ἴ6 1} τηρήσειν μοὶ. [τ Ροπιονκὶ πὴ (]Ἰοδβαν; »567"- 

σαγο, δρθομίανϊ μὲ δοίοπέ ἐμ ουδὲ ἀπέ ὑπυϊαϊ. ἐἰία δἰ νυ εαίϊο ποία οὐ Δνϊδίορθ. Ἐοοῖ. 946 ἀλλ᾽ εἶμι 

τηρήσους᾽ ὅτι καὶ δράςει ποτέ. πον γαγὸ Ποϊψῥίις ἤοο συογύνην αὐδοίμίε ρογῖέ οἵ. 1 54. 5 λαβὼν 

δὲ ἄκραν τινὰ καὶ προςορμιςθεὶς ταύτηι μεταξὺ τῶν οτόλων ἐτήρει, καὶ προςεῖχε τὸν νοῦν 

ἀμφοτέροισι. ΑΡδὺ δὴ ἅ]16η αἴθϑθη ὅθ] ] θη. ἰδὲ τηρεῖν σαΐ νουϑίβ Π]Π1Ὸῃ,, ἂμ Ἰοποῦ ΕἼ, 63. ποδί, 

Ὑγθπη τη πἰοΠ οἰπίρο ὙΥ ὄντον ουοϑηζί, νυν ῖο Ἰζοο Πα ]5κν ἴῃ βοίποι {θουβοίχιιπρ. ΑἸ]θη Ζνν ΘΙ [6] 

δαί τοκι νυν αἴ6 Εἰποπαίίου Η θυ πὰπη5. ἀπ ἄθη ῬΒΠΟΒΟΡΐβοπθα ΠΧ Κατβ εἰ μεθυσθήςεται 

ὃ οοφός, ἄδη 461 {πῶ|ο ῬΆΠΟΠ, βϑίποι" ΘΟ μν Π)6. μ]απίαλτίοπο Νοῦ ἀπρθμᾶπσί παῦ. Εἰ βίατηπιξ 

νοι οἴποπὶ ΡΠ Π]ΠΟθπὶ οὗνγα οἱ ΘΙ Ομ] σθη δἰοϊβομθη ΕΚ] ΘΟ] Π|κοι", υνῖθ ν, Δ απ] πὶ (μοί ογιδέμαἰοη 

τις Ῥλῖίο (ΛΝ Ἰαπηοννζ Ῥλτίοὶ. Τηιίογα. Ἡοῖϊ ἈΝ) Ῥὲ τοῖ ἢν δυννίοβοη παῖ. θὰ Ποιβδὲ ο5. ΠῚ 142 

(ΠῚ τότ. 2ο Δ 6η4}].) ἔστι τοίνυν τὸ μεθύειν διττόν. ἕν μὲν ἴοον τῶι οἰνοῦοθαι, ἕτερον δὲ ἴσον 

τῶι ληρεῖν ἐν οἴνωι. τῶν δὲ ἐπιχειρηοάντων τῆι προτάςει οἱ μὲν ἔφασαν μήτε ἀκράτωι πλείονι 

χρήσεοθαι τὸν οοφὸν μήτε ληρήςειν.. .. οἵ δὲ τὸ μὲν οἰνοῦοϑαι καὶ οσπουδαίωι προςῆκον 

ἀπεφήναντο. τὸ δὲ ληρεῖν ἄνοίκειον. 

5. τοο[οῦτο δύναοθαι, ννῖς ῬῃΠοά. ἀθ ρόθιη. 39, 20 (ὃ. 256. Ηδαυβν., υαλγὼ. Λ' «. Ρῇ. 

ΒΌρΡΡΙ. ἈΚ ΠῚ [το]οοῦτο δύνασθαι κατὰ μοῦσαν. νγὸ ὁἰπθ ὅπη ὈΙβηθι [τὶ]ς οὐ τὸ δύναοθαι 

6 Ίθβοη υυἱρα, 

3. [)ὰ νυν νυΐββθη. υνἷθ ὁ5. οὶ ἄοπὶ (ποθηΐοϑιὶ. χιιρίηρ (ν9]. ΝΊΒθοη. “ηεέβοκέοιἑενι ἴπὴ 

Ἐναπος ΧΚ τοτό, τ85), ἰδὲ αἴθ Βομ]Πἀουππρ πῖομῦ. οἶπὸ ᾿πίθρθββο, ἀ16 ΕΡίΚιμ" βού νὸπ 56 Π6Πὴ 

Ομ α]ου ΤΠποοάοίοβ. ἄθββθη Γι πἀβιηλππο ῬΏνγβοη θηΐνν "Π, Ποῖ ῬΏΙΠΟα. 46. βαποῖ. το9. 15 (8. 127 

(τη ρ.) ἐπ ᾿᾿Ἀριοτωνύμου μὲγ γὰρ Φύροωνι περί τινος αὐτοῦ πολίτου Θεοδότου γράφων καὶ 

τῶν ἑορτῶν, φηοί, παοῶν. με[τέοχεν, ἐν] αἷς] κ[οο]μίως [ΘΗ] με[γάληϊν ἡδίονὴην) το [ς νέοιο] 

τὴν τῶν χοῶν ἑορτὴν ουὐνεορτάζων καὶ τὰ μυοτήρια τὰ Ἀττικὰ καὶ τὰς ἄλλας... . (485 Εἴη- 

ΘΘΚ]πητηοῦΐθ νοη ἢ 6γο.). 

ΒΘ ΎΏΡ. 2, ΤΟ. 

ΠΑ, ἃ. Ὁ. αὶ 17 γελᾶτε ἐπ᾽ ἐμοί. 



Πλιούρηνος {ΠΡον" εἶν ἰδ θμον 111 1..70 Ὁ] 

οι πη τηθ νοι ΤΎΡΟΙ. ΒΟ μον ΒΟ ον! μοι ΓΑ ΖθοΙο᾽. Νὰπ οὐδὺ ἴδη- 

χοάς (ἀοίίου οὐδν ρον (ἀδιιπηθη} {ΠππτηδρΊ]ο}.. 

2. ἐραοϑθήςεοθαι τὸν οοφὸν οὐ δοκεῖ αὐτοῖς ἢοιβδύ 6ὁ5. ἴὴ ἀθιὴ ΕΡ Και" Ιβοῃ θη 

Καϊθομίβιηυβ, ΔΌΘῃ αἴθ5 βίδπγηγῦ. ἅτ ἄθιὴ ϑινιηροβίοη. ἀπ Ὀορτοι Ὁ 5᾽ο ἢ 

415. Ῥιγοίοδῦ σορθη (δὴ ἴπὴ Ρ]αἰοπ βομθη. ΠΙΆ ]ορ σοίοιθυίοη. ΕἸῸβ,, ἃη Π61ὴ 

ΘΡΘΠ 115. Βόθμοη. ΝΟΠΟΡΠΟΝ, ὅθ ριιθη. 65. ΔΗ βύμοπο5. ΓΟ]ρθ, Δηβίο 

Βοπομη6. ἀπ ἴῃ βοίηθη ιντηροβίου. Βοἰκῆ πη θ Ὁ παϊῖθ. ὅ5ο. μοι 65. ἄθῃη 

λνεὶ ΡῬΙΙΠοάθμ νγοϊίον (ΕἸ. 76, 4): »Π 16. Εσούς 415. οἷπθ ἀρετὴ ΔηΖΙ ΡΥ ΟΠ ἢ 

ἰδὺ ρουνδᾶθζι οἷπο Ν θυ πα ]ροιηρ' (οὐδ᾽ ὅσιον). [6 πη 16  ἀθηβο ΠΟ 65. Τάθθθα 

ἰδῦ πη θοαϊηρὺ ΠδοΠ δὲ βοπϑ ΠΠοἢ. ἀπ Ὀθαηλα ρθη. [ἰδὲ 78 ἀοο ἢ αἴθ Τῖθθο 

ἄθιη ὙΠ πβίπη πᾶΠ 6, ἀάροροη Παΐ αἴθ Κθιβο οἱ Ἰκοίηθη ΚΙᾶροι.α ΑὐῸἢ 

᾿ϊῸΡ ΘΥΠ]ἴθη νυν πιπ' οἷη ΕΘΠΟ ἃτι5 46 ΠῚ ΕἸ} ]Γα οἰβοθθη ᾿Θγροβίοη᾽, ἴῃ 461] 

ἀἴοβοα Καρὶ6] ἴῃ Ῥχοϊτοβύθυ Αβ ἃ ΠΡ] 1 ΟΠ]κοῦ. ἀρ Θ Πα 16] Ὁ τγὰν, ννῖθ ὙΠ 15 

ΡΙαΐατ ἢ νυ ῖββθη. Ι͂ἢ 16 η6η} Π)Ίδ]ορ Παίς ον Μοίβίοι: δἰ προ 56 Π 6} ΠΙΠΡΘΩ 

Ενθαπθ. πὲὸ} ΓΊΒΟΙ,. οἰ βοῖτο ΘΟ ΠΟΙ 6. ππε ᾿ΠΠ6η ΘΡΉ 0116} ἀἴ6 5 Βα ΠΟ ἤθη 

ΒΟΙρο. 65. 116 ΘΒ ΘΠ Π556 5, ΖῈ]Δ] π8 0} ΓΊΒΟΙ, ΡΠ ΒΊ ΟἹ Οσβο ἢ. ἀιιβϑίπδη 61- 

ϑοβοίί. [)6ν εἶπ. θυϊηρὸ θη Το ἴῃ βίασιο Αὐΐροραηρ. θη. ἀλη η 

ποῦ πιμ ἴθ ΞΟΠ]α , βοπάθγη. ἅπ0 ἢ} πῸῸἢ ἴθ Θἰθιρουαηρ (6. {Πγ1Π6 1ΠῚ 

ΒοΙβο ]αΓ ΠϊηΖιίτοίθ, 50 τυ ἄσάθη 16 ΘΟ που] πάθη ΞΘ] μαΐοπηθ τηϊΐ ὅ6- 

ταὶ Πονιιβρθα θίβοῃῦ ἀπ ἀν ΟΥΡ Δ Ἰβηλι5. Ζουβδίονς τνῖθ οἷη (ἀοθὅιϊιαθ. ἀἃ5 

ἴῃ 56ῖπθη (τ π]  Ὀβίθη. οὐβομςοσῦ γορθ. πη Δ᾽ ορ]αυθ ἀἴοβθοβ (Θβρυἤ 6 ἢ}5 

ΒΟΡΙΘΓ ΘΙ 510}. ἀδπη ἃ θη ΔΙΒΘΡΓΙΟἢ. δἴπηθβ ΟΠ ἰβοΠ θη. ΡΠΠ]ΟΒΟΡΠ ΘΠ. ΘΟ 6 

Αγζίθδ᾽ : οὐνουοίη ὥνηος μὲν οὐδέποτε, ἀγαπητὸν δ᾽ εἶ μὴ ἔβλαυε. ΗΙουδαΐ 

5Ρ16 16 ῬΒΠοάθη. παῖ ἀθὴὴ ϑαΐζο ἃη τοῦ ἐρᾶν βλαβερωτάτου καὶ ταραχωδεοτάτου 

καθεοτηκότοο. Νίασῃ ουβίθῃν ἀδγᾶιβ, ἀ81 πος οὗν αἴθ βθ 506 ΒΥΓΘΡΊΙΠρ' 

απ ἨΐΠραθ 6. οἶπον ἸοΙ θη ΒΔ ἘΠ ΟΠ η. 116 }06, ννὰβ ἀν ὐίθοιο ἴῃ] ἔρως πη]ῦ- 

γοιβίθηῦ, νὸρ ρΡΙκαν ἀπ ῬΗΠΟά ΘΗ ἰπ5 Αὰρο ροίδβε υυῖρα, βοηάοτη 16α]ρ- 

ΠΟ α16 ΡΠ βίβομο ϑοῖθ θθπη 816} 1) πη Κυὶύ ἢαϊΐθ βοίπθη ρσ ΟΠ : »Βοῖ- 

1 (Πᾶν. ὁ. 3. 15. τὸς; 27:15. ΑΙοχὶβ. Και κου αἴθ ἰ πο πίβομο 516. θοῖπι ὐντηροβίοη. Ζὶὶ 

[ἀπο Αἰμοη. ΓΝ 134 Δ ἅπαντες ὀρχοῦντ᾽ εὐθύς ἂν οἴνοῪ μόνον ὀομὴν ἴδωοι. 

ΞΟ» δ 118: 

3. ϑγρΡ. ΠΙ 6,1 ("ρῖο. Ἐτ. 616). 

Ὁ Ἢ. Ἐπ ίον. ἀδολῖο ἃπ ΠοιποΚΎϊ, ννὰ5. ΤΠποπθι" ὈΠΙΠΘῚ. [πὶ ον Ταὺ χιτονί Ερ καιν οἴπθη 

ἀπο ὈοἸκαπηΐοη ΑΌΒΒΡυΟΙ ἀος5. ΑΡαουίθη {1 078. 551} 32) ξυνουοίη ἀποπληξίη ομικρῇ.. ΑὔδΡ 

(ἰα]οη (ΧΝΤ Α 521τὴ. ἄον αἴοβ Ροκαηπίο Εγαρτηοπί ἄθπη Ποιηο]ευῖν οἱθί, ψίτογὶ ἐγ ἀἃ5. οΡῖρο 

μὰν ΕΡΙκαν: Ἐπίκουρον δὲ μηδέποτε μὲν ὠφελεῖν ἀφροδιςίων κρίοιν, ἀγαπητὸν δ᾽ εἰ μὴ βλάγυειεν. 

Πῖο Βονπὶ 465. οὐίρθη ϑαΐίχθβ ουηπουί τηθῆν ἅπ ΗΤΡΡΟΚνΑΙΚ 415. ἀπ ΤΠ ιπο εν, 

ΡῬλϊ .-λῖδέ. Αὐλ. 1910. Ντ. 0. 1 



82 ΠΊΕ, 8: 

ΒΟΠΙΔ ἰδ αν ΖΟΙ ΒΟΒΙΑΡ ἢ 811. ΡΠ 5 Ο]ΟρΊβο. Ὀορνηἀοῦ: »] 6 πη ἀὰ (ἢν 

οἷπ Μίθηβο ἢ. ἃι15 ἄθπὶ ΝθηβΟΠ θη. ΠΟΓατ5. τη ᾿δϑύ δ᾽ 0) υσῖθ τηΐῦ οἰ ποτ ΘΟΠ]ΑΡῸ 

ἃ (ἀποοπᾶται. πληγῆι τινι μεριζόμενοο). [)81 πο αἴ686 δ ονίθ, αἴθ Ηϊρρο- 

Ἰγνίοβ ἃ]16ῖπ δρμα]ΐθη ἢδ, δ Ποπηοϊκνιῦ ΖαΣ ΟἸ ρο πο ἷ, Βον οἰδὺ Ρ] ἴα 5 

Ἐχζορρὺ ἅτ5 ἄθη Ξνπηροβίοη 465. ρικαν.. ΠῸΡ ΔΡρΠοσχίβηηιια Ποιη κυ 5 

ΞΥνΝνουοίη ἈΠΟΠΛΗΞΙη μικρή ᾿ἰδύ θ8]Δ 415 ροϊρο!οβ. Υ ουῦ τη ηηὶ οἴ Θἢ νὰν! ϊουΐ 

ννοσθη. (ἀἈ] θη Ζ. Β. φίἐἰοῦὺ 65. ἃ15 μικρὰ ἐπιληγία πὰ ἴπ [Ὀ]Ρ ΟΠ θη ὀρ υνἅ ηῦ 

Θ᾽ ἴῃ ἀθιηβοθοη 5΄πη παραφροούνη. 50 δυβοποίηῦ ΠοΡ θ6Ὶ ῬΗΠοάθηη. νὯΠν- 

ΟΠ ΘΙ Π1 6" ἀὯ5. ΒΥΠΟΉ Τη6 παράνοια. [6 ΚΟ]. ἢ δ᾽ Ἁγνοούνη κατηγοροῦντίας 

οὐκ ἔχει. δηὐβρυῖομν ον ΒΡΙΚανοίβομθη ΤΠΘονῖο, α16 ΠΙΘΡ ἴῃ 56] ΒΘ τη 6 ΥΥ οἶδ 

ἄδη βίοϊβομθη ΕἸρουίβηητβ θοῦ ατη θῇ. [6 πη α16 δέοι, οὐ] το ᾿ῃτϑη ὙΥ οἴβθη 

516). ΒΟΤΟΠ] ουμποτικῶο ἡ νγῖθ ἐρωτικῶς Ζζὶὶ Ὀοιβε ρθη. ΕΎΘΙΠ161}. ἀπο πο 6 

αἴθ ΘτοΙ κου. ννῖθ Ρ] ἴοι, οἷπθ ΠορροΙύα Ερούις. 6. 5 Ὁ{Π᾿ Ὶ}|6ὸ Ἰῦγοβ. τὶ ἃ]5 

416 Φαρα ἀπ| Τ1ᾳπρὲ θοραῦθίο Μἤππον, ὈοΖοίοῃποῦ,. αἴθ Ζὰν ἀρετή σοί τὺ 

ΓΘ. 50116. [)85 ἰδὺ δ. Εσοβ ἀ6ν νύ θίβθη. [9)16 ἀΠ5Ὶ ΠΟΘ. τοῦς ἐἀ- 

Θθρθη ἰδὺ ἐδ ο]ηβυνοσ. Ἠρβοῖν ρυᾶθι 5105). ἀον (ἰοσθηβαΐζ ἀθν ΘΟ Πα] θη 

5. ἴῃ ἀδπὶ ὑ ουθ ΟΠ βῖρΡ5. Εἴη υϊάδιηη ἅπιδουίθ: »]}6Ρ δ οἶδε ἀν πἰοῃὺ 

ΠΕΡ πη! ΠΘηπ ἀἀ5 θοχοιρὺ Μοπθάθμηοβ, ριϊπιροβ, ΑἸοχίηοβις [)ὰ ηύννονίοία 

ΟΠ γυϑρΡ: »ἿΟἢ. Μ}11 τηῖοῃ 6556] θη Βονγοῖθοβ θθαϊθποη: οὐ θηη ΑἸΘχῖπΠῸ5 

ἋονΡ Κἄρθὶ ἀπ Πριϊκαμοβ. ον Θἰατηρίβι πηῖρο ἀπ Μοπθθπηοβ δΡ ἘΆΒΘΙΟΓ 

416 Τλθθ6. νουθιθίθη, ἀδπη τητ} ἄον Υ οἰβο ΠΙΘθ θη." « 

{ΠΟ τῖρθηβ. Ὀ]οΙ οὐ δῖ 6 ἢ} ῬΙΠΠΟ θη ἱπ ἦν Ν᾽ ουυσουππρ' 61 ἐρωτικὴ υνῖθ 61 

οὙμποτικὴ ἀρετή ἅπ0} βοηδὺ Κοπβδθηποηῦ. 50. βαρ ον 'ἰη (θν Β'ου σι ἀθῸ αἴ6 

Μυβ τ: ΒΕ ἰδῦ ἀπβᾶρθαν ΒΟ ΠΟΥ] ΟΠ, ἃη οἷπθ θυ βοΠ6 ΤΌαρΡΟΠΩ χὰ οἸδιθ6η. 

ννἤ Προ! ἀ00 ἢ (δ᾽ δϑυούμβομο ΤΡΙΘΡ, ἃ θη τνοηϊρβίθηβ. α16. Π ΘΙ] πθη. 1η5- 

σρϑιηθίη ἄθη]τθη, οἷ οτοῖδοθ [706] ἰδύ.« Προ ΤΠθηα ἔην 6 ἀδππ ΔῸ 0} 

τ ἍΝ 16 Τιονίχίηρ 1)16 οἰ. Εγαφηι. Τ)οηιο δ γὶέ5. δ. 22. Ζιιουϑῦ ΘΌβοῃμΘη Παί. 

5.Δ, ἃ. Ὁ. 1Π 6. 2 οἴεοϑθαι δὲ τὸν ἄνδρα τὰς ἐκ τῆς οὐσίας πληγὰς δεδιέναι διὰ τὸν 

τῶν οωμάτων παλμὸν εἰς ταραχὴν καὶ σάλον ἐν τῶι τοιούτωι βαδιζόντων. 

5. Βροί! οἷδὲ πῖον ῬΘἀλπθυ πο τνν οἶδο πἰομί αἴο Ζα}}} ἄθι ΓΘ] οπᾶθη Βποηβία θοη χυνΊβοιθη 

πα τη] Αγνὰ ἅἃΠ, ἈΠ61 ΠΑΡΑΦΡΟΟΥύνηιΙι ἰδ ὑγοῇ] χιὶ ἰὰπρ. 

4 {θεν αἴθ νϑυβοίθάθπθη 5ἰαπάριαπκίο ἀθι" βίγθπσουθη ππ6 ἰαχουθι ΠΙομίππρ ἀοι 5ἴοα 

ν8]}. αἴθ. 5. δοῖ Δηρο ἢν ίθ. {Ππἰθυβαοτιπρ ν. ΑΡΠΙΠΊΒ. 

5. Ατρῖοβ Ὀιᾶ. δὶ 5ιο". Ε1]. 1ΠΠ ὅς, τῷ ὟΥ. (ἀγπῖζη, ϑίοϊο. Εν. Π1 τϑο,. Νυ. 717). ΜῈ]. 

(86 ]}0ϑὺ ΕῪ. 716. 718 ---722. 

5 ΡΟ. ΤΝ 20. 31 (1 τ, 444:1τ Ηδθηβ6). 

Τ᾿ ἢ τὰ. δα. ζοπῆῖκο [Χο]. τ3. το (8. 78). 



5 Ῥηϊοάοηιος Τ]ϑεν" αἷς Οδέίο" Βιοῖ 111 Ἐν. 76. 77 δ3 

ἴῃ. ἄθὴ ἐοΙσοάθη. ΚΟ] λθιι. νυ οἰζου ἀπε δι" ΒΟ] ἸοΙδῦ ἀν Κὸ]. 16. γ: »]16} 

Ὀοπαὰρύθ αἰδο, 5. οἱ νον οἷπθ ΒΟρο πα Πηἴο ΒΥ ρΟύ ΟΠ 6. ἀρετή, ποῖ ἀἀΡ 

τὰ αἰἰθ Θιος βο θη Πηρο θη Θντηροβίθη. οἰηνοῖῃθη, (ἃ. ἴθ. αἴθ ΘΠ ΠΟ] τη" 

Ζιι ΒΟ ἢ ΐρθ. ἀπ ον ΠΠοἰξου κοῖς. χὰ ον αθΘη. δον Δυ οίγα ἢ Ζὶ οἱ- 

ὑγοΟΚοὴ ρσϑοϊρποῖ βἰη.ς 

Ιῃη ἀν ΓΠΘουῖθ αἸ5ὸ δῦ ΡΠ] θυ. οἷμ πύλη οι" (ἰΘρμον ἸορΊ ΟΠον ΜΒ Κ, 

σούς ἀπα Θγμροῦς. ΟἹ δου 4ἃ5. ἅπ6}} πὴ θα ]ς ΠἸΒοο. ΤΠ 6 θη. γναν, πὰρ 4ἃ- 

προ βίθ ἢ! Ὁ] θ᾿. ΠΘα ΘΠ 115. πἰμηηγῦ 5101} ἀἴοβο ἔαϑὺ τη πο βο ο ΑΊζθθο 50 1- 

ἀουθαν ἅτ5 61 οἴπθιὶ 1) 1Οῃ οι Ἰαδχίνβύοι. ΠΡ θυ λη΄. ἀθὴ (ἾθθιῸ ἴῃ (ον 

Ριξοηϊαπα πολ ἡιασίδί μην οὐδ ἰδ, κοῦ αμοίογοηι ἐϊδιαἑγεῖδ. (νυ οι ἀπο ἢ} ταῦ Τππι- 

ΒΟΒ] ἀἰριιηρΡῸ η) ποηηΐ. ίδη νἱρὰ ἃη οἷο ῬΒΠΠΟΒΟΡΙ θα. ἀνθηα}5. Θυ ΠΟ Ρΐ, 

φιὶ (ἡμρῖοΣ δἰμυμίαμ! οὐ Μαοοδαγιαίία, εἰνριμι, 

Ὁ δυ ἃπ αἀἰδ ἃ 5 ἀδυβοίῦ θη 261 βἰαπηπηθ δ θυοηΖοπο ΠΏ ΚοΙν 56 νοὴ Ηογϑία] ὅ, 

πα δ᾽ τὐπΐθη θου  Πτητθ ῬΠΠ]ΟΒΟΡοπ. ἴῃ ἴῃσο ΒάσΠοι: τη ΤπΠδ πη ηΐθ νϑυ- 

ἰοῦ. ἀον ὙΝ Ἰββθηβομαῖν. ΟὈ]ΙΘρθι, νᾶ θνοη ἃ οὔθ ἃ15. ΒΟΠην ΟΙ]65. (ἀδρθηβίίζοὶς 

ἴσο ΡΟ 5616. Ῥουνογδι(ν ἴῃς ππτ Ζὶὶ «ἰου {ΠΠῸΠ6η ἀπ θΡ6 η. ἀλτρ δύ! υνἱρή. 

᾿θερ: {706 

165 Εταριηθηΐ ἈΠ, τνῖθ 65. ΖυηϑοΠδὺ βοποίηΐ, ἅκτι5. 46πὴ Καμρῖῖο! περὶ 

ἀρετῶν Πιϑῦϑτβ ἀπ πη θυ Ὁ θη Ζιβατητ ἢ Πα Πρ’ 61 ΘΟ ΙΒ ΟΠ 6 1) 15] 5510}. 

αἴ ἴῃ Εν. 78 τπγὸ Βουβοίζαηρ' Ππθῦ. Ὑ]Θ] 6 ἢν ΒΟ δἰηΐ, ννῖθ δου ουϊηποσίο, 

ἀἴδ5 Βυπιο ιβεοϊς χὰ ΕΥ. 14, 18, 41 ζιὶ σϑῃόσθη, νγὸ νοῃ 46} Ζιιβαπη πη ηβθ ζιμηρ" 

ἀον 1 ΠΟ Κοῖς αἴὸ ποθ νὰ. 165. ἰδῦ ἅπὸ Πῖοι ον ΕᾺ]]. ΔΡΘΙ ΥΘΠΠ 

τηρῖηθ σρἥηζαπο 77. 6 τἱοῃτρ ἰδὲ, Ὀθαϊηρῦ αἴθ. 5 ΟΠ Ζιιβδιητηθηβοίζαηρ' 6 

ΘΟ ΠΟ Π θη 1,6  ὈΠΠΟΠ κοῖς ἴῃσο Ενηἤσαπρ.. 50 4 41656 Εν πη απρ' ἀ6ὺ ἢ Πηπη- 

ΠΙ5οπθη ΓΑΙ ρθα θη τηϊῦ ἄθιὴ ΒΘ νὴ) οπίοι. 06} ἴῃ θυ 58. ΒΟΖΙΘπηρ᾽ Ζὶὶ 

βίθῃθη βοῃοίηΐ. ΙΘἢ νϑυβίθῃμθ ἀδ5 ΕΡαριηθηΐ 50: » απ τη! σοδία θη, (α6 

Βιο λα Δ ἢ 6) 61" (οι οῖῦ, αἴθ Πν ΡΟΥΘ 56 ἢ. 415 ΝΔΏλαηρ' θοχθι ποῦ υυὶνῇ, 

ἃ15. ἅΠηΠ1Ο]). (6. ἀ6ὺ ΔΙ 5616 }}) ΔΠΖΌΒΌΓΘΟΠΘη. θη (αϊοβθ 5 ο 6) 1ῃ 1 Ζα- 

οί σὺ πνογάθῃ. οἰρηθῦ βῖ6. 510} (αἴ6 (του 610) ἃῃ ἀπα ΒοοΟΡδομίοῦ ἀὩθοὶ ἴῃ 

1 {Πη|κ]ὰν ἰδὲ βοῖπ δίαπαραμκί πὶ θοΖιιρ δα αἴθ μέθη ἴπ ἀν Βομνς 1)6 ἵνα, ΜῈ]. 

ΚΚοΙ. 46. 47. 

5 ῬμΠοάθι ορβναιιπιαία. δα, Κ106 1 (ὑνοῖίανν, Ρνορν, 5. 5’. τ885. 

Ποιηανέθαιι ἐο τάδ πέαοηέφιο αἱ Ηονδίαί, Βεϊ, 1ι5ὲ. ἀτολέοί, 1 Ἰόφοοϊς τοοο. ὃ. 475: Οὐπποιί 

 ργόρος ἄμ Καβε ἀρ Πογϑίαί, «ἴπηι. ἕο. αὐολ., ΒΡ ΧΘΙ]Ο5 τοῦ: Ἰζαία], ἄον (ΟἸ]Θοίίοι δ αγοσαιό 

(ΔἼαυϊθιποπί 1903) Νιν. 70. Εἰπ ΟἸρβαρραβ Βοβ παρ 516. πὶ Βου πον παιδία). 

Τὴ} 
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πνοαὶ [ηΐδροθϑοὶ ἀἀ5. τἱο τρο δα δ, ὑνοθ ὶ δἰθ ἀπο}. αἰσῃῦ ἀξ οἴποι. Απιρθη- 

ΠΟΙ Βοβοιννοράο {{Π1τ, ΞΒοπ θυ Ὀοβίδηα!ρο θοῖηὶ ἀθπιιβδθ νου μᾶννῖ, ἀρ. ἀἃ- 

δὶ ἴῃ Κοίπον ὙΝ οἰβθ. ὑν θη} 516. ἅπὸ}} Ιλη ρῈ ἀλ]οὶ νον ΘΠ, ΘΟΒτη ον Ζ θα ποῦ: 

ΧΙ ΘΠ. 16} ἄὰ5. ΟἸΘΙο 6. υνῖρ ἀπο} οἰ γοῦθηι, ὑγ θη ΟἰΠΠ1Δ] οὗνγαβ ἔθδίονο ΘΓΟΙ ὁ 

πογαητοΐθη βο]] θη. [πὰ Εἰ. 41 ννὰν αἴθ (ἀοίοῖῦ πτηνηρὶ νὸπ οἶπον ἴ]η- 

ΣᾺ] νοη το θη οΟβομ! ] ἀονέ, υνῖθ δῖθ τηϊῦ Αὐιβ γα! αἴθ [Τὰ πρΊ 1 ΟΠ θὴ. ἃ ] ηγῦ. 

αἴὸ ἐγοιηἀαυ ρθη χαρϊοϊςυγεἰδύ. Ψ 9]. θοῇ ΚΟΙ. 8, 51}. Ηϊον, Εν. 17. 3, ρα 

μἰ Ζαραι, (18 οἷθ ἄθῃ καιρός, 45. τθοηο Νία!δ, πϊθιηδ]5. θοὶ θν Αποὶρ- 

παιηρ' 461 » ΝΠ απ ρβδίο θα (σθηπ τηὰπ θ6ὶ 46 ἀοίἐποῖῦ θη. πηθη ΒΟ  ]Π] ΘΠ θη 

Αὐβάσαοϊς ροΟ θυ ΘΠ θὴ 4818) ἁὺιίδοι ἀοΠὺ 1880, » γοάαγ0}} 516 βίο ἢ. ἀθὴ ΞΟΠΤΠΘΙΖ 

ἀπ6}} οὶ ἄθη ᾿βπρβίθη ΜΔ] χοῖϊΐθη. νοπὶ Τοῖρο Ὠδ]ῦς. Ὑ ΘΙ δ᾽ θη πο Πς ἴῃ 

ἀἴόβοιη ΒΔ. 465 (ἀδιύξουιηδ ἢ] 5. ἀδ5 ΘΙ ΘΡ 1 ἀν Γαδ ο. ΕἸ ΡΊ]κτι5, 6. 

μοὶ βου ἀπ Βιοῦ βῖο ἢ} υὐῃγηΐθ. οἷη (ἀοίίθυ! θη. χὰ {ἸΠΘη, τπιπα 510}Ν, 

ὙΥΘ ΠῚ ΘΙ" ΘὉ1 5ΟΠ] ΘΠ Π16 1 νγΟἸ] 6, οἵη ΓΟρΙΌΠ θη. τηΐϊῦ Κἅ56. νον] ΠΡΟ Π ΘΓ Θ 

᾿νθιιἄθη. οα θαυ Ὁ 
Ἐπ 79. 

1906} ἐρωτικὸς τόπος (65 Β΄. 76 ἡπάοὺ ἴθι βοῖπθ Εουβούχιιησ. }16 σα ρ 

ἰδιιοῆτ δα: Καπη αἴ16 Οοὐυποῖί, τυνῖθ αἴθ ν ΟΙΚδΡ ΘΠ οἿοσ. 65. ἀπηΪ πη πηῦ Π8 6 ἢ 461] 

ψογρδηρ' 465 ροβ, οἴπθη ΠΘΌτιιοἢ} θΘρΡΘ θη ἢ ΒΟΠοη ΧΘΠΟΡΠ Δ Π05 Παίίθ ἢϊθι 

βϑίπθ Ῥο]οιηῖς δηροβοίχί. [)16 5ίοα. Παῦζο τηϊῦ ἄθτη [)6οἸπηδΐ6 1 460 ΑἸ]ΘΡΌΣΙΘ 

Ὧἃ5 Βομ]πητηδίθ σι θοβο ρθη ἀπ ἀπῇ ἀδν ἀηάθυθη ϑοῖίθ ἅτ5. θη ΒορΥο 

ον οὐ ποιῦ πϑο ἢ ζΖιανν οἰβθὴ. ροϑιοῃῦ, ἃ ἀθΡρ] οί ο θ᾿ ΡσΘυσ! Πριη ρῸῚ) (65 

Βδομύβ πηπηδρ] ἢ. βοῖθη. Πα 1561} 561 65, ὑγ6 ηΠ τηδη ΘΔ 6, 416 (δέξου νγο]] οι} 

Κοῖη {Ππυϑομὺ ὅπη: 516. ὔπηθιι. 65. δἰ πβ ἢ. ̓προὴ Ὑ  Θβθ. πᾶ. ἢ πἰοη ἢ. [)οι 

γοείγοίου. ἀου ΕΡΙΚαΤΘοΡ ἴῃ ΟἸόθροβ ΒΟΒνῦ ἀθρον αἴθ ἀδύτου. ΓΠΡῚ πᾶ (6 

Εοκνν οἰδαπρ ἀδὺ βὐοϊβοθοη. ΑἸΙΘΡΟνΘ. ἦϊ6 ππνν ἀν ρθη. Ν᾽ ΟὐΒ Θὰ ρῸ. (6. 

ὈΙομΐον. πἴηζα: ἐξιιδας ἦν ομεμὶ ἰηέργηιροναγήϊα ἰἰδίαϊηος, αὐοΠονῖα. οὐσία, ἀνὰ 

ΡΙΙΠοάθιη Πα ἴῃ βοῖηο ῬΔΡΆ]]ΟΙ ΒΟ ΤΙ, ΤΤερὶ εὐσεβείας. οἷπ ΘΠ ΖΟ5. ΚΑ} 1061 ἦ6ν 

(ἀδύίοσογοῦ κα σον! πηοὺ ([Κο]. 90 ὕ. 5. τὸ. ἃ). [{π56᾽ Εραρηθηΐ πὰ ρῥδοῖκί α16 

Εταρο νορ (61 ἸΟΡΊΒΟΠΘη ϑοιῖθ 8δῃ. [)16 δίοα παίζθ σοβαρύῦ: 16 (ἀδίίοι βἰηά 

1 50. ψουβίομο ἴοἢ ἀὰ5. βομδὲ ἀπσονν δ ]1ο] 16. ΜΙ δαϊαιη᾿ διατηρεῖται. 

3 Ῥῖορ. Χ τα (365, 3 [05.) αὐτός τέ φησιν ἐν ταῖς "“Επιοτολαῖς ὕδατι μόνον ἀρκεῖοθαι καὶ 
ἄρτωι λιτῶι καὶ ἹΤέμυον μοὶ τυροῦ. φησί, κυϑρίδιον, ἵν ὅταν βούλωμαι πολυτελεύσαςθαι δύ- 

νώωμαι. κυθριδίου Η585.: νϑὺ.": Δ κυθρίδιος ἃ]5. Αα]οικεῖν. πἰομὺ νου κοπηπιί. βοποῖην αἷς Ἀπᾶε- 

γπη9 πδίϊσ. {06 ἀἰθ ναυ]ρᾶνο ΕΟνπ βίαι χυτρίδιον 5. Οὐνπουυ  ομι. φρο. 8.23. 

ϑϑηθοδ δρ. 95: 49 εγγαΐ δὲ ψιεῖς τἰϊ05. μία πορορρ ποίϊο: πο ροβδιιρί. 

5 θεοὺς ἀ τ6. 4125. 6]. ΕΠ ἾΝ ΠΟ τὴ : 



Ῥλϊοάρφηιος ἴδον" αἷο αἰδέέο" Βιον 111 Ἐν. 71-- 80 ἰς Ὁ] 

50. πα δ ϊρ, οἴη Πρ θο ῦ Ζὰ τὰ ἀπα ἴῃ Οβοηἄθυθη Ζὶὶ ΘΠ ΟΠ η, ννῖθ 46. 

Θιοίη. ῖο Ναίαν νου θιθῖοῦ 65. οἰπίαοι. Νοῖη, βαρ ΡΠΠ]Ποάθμ (Εν. 78. 1): 

» ΝΊΟΘΙ τυ ἀν ϑίθίη Ὀ]οΙ δύ αἴ (ἀούτ μος. Ἰεθιιβο}, ὐν 61} δἷθ νοὴ Ναϊ Ζ11ΠῚ 

ἘΠΘΌσΟἢ ἀπῇ αμὶρ πνᾶτο. θη 516. ὑνο]]ῦθ. υυσθάθ δῖ6. ὅπ0} ΕΠ ΙΘ νι] 

ἀποῖθοη. ὅϑῖθ υνυῦσαθ ἀθθι ἢἶθὸ ΜΌ]]Θη, 850 πνοηΐὶρ νῖθ δὲ 5ίοίη. [ἴ{π4 50 

υνὔρθ ἀὰὸ} αἷὸ (ἰοι Ποῖ, νὴ οἷθ6. νυ] 10 πἰομῦ ἀὰ5 (το, βοποιη 

(5. ΞΟΒΙ Ομ ἴθ π ΘΙ πθ. ὑνῸ]] 6, Οἶθ5. ἅθο ἔθη. 50. 081 (4ἃ αἴθ ἃτιβρὸ- 

ΒΟΙ]ΟΒβοη ἰ5). τνῖθ 50] 6 αἀἰθ (ἀουι ποῖ βού, ἀπὸ}. νὴ 56. ἀἴθ Μίδομε 

᾿αΐ, Κοῖπβ νὴ Ὀδάθη ἴῃ 516} τι ΖΘ Π 6, 65. ὕθουβ ΠΟΥ ὈυηρΘη ΟΥ̓ 

45. πολὺ (ἄθν (οτος (ἀοχιθιηθηο νυν ] ἢ) ας. 50. νυθηῖρ αἴοδο Τρ] πατϑυιιηρ' 

ἴπ ἈΠ16η ΕἸ ΖοΙ πο ῖίθη ον Ἡθυβί πο 15. ΒΙΟΠ ΟΣ. σο]ύθη Κάημ, 50. ἀν 406] 

ἀθου ἀἃ5. Ῥυϊηχίρ, 45. θογοῖίβ δοοίῦ το ερ Γδδύρθδίθ]ς παΐ, Κοὶη λιν 1 [6] 

βοίῃ, [)6. ΤΡ καλου ἀδν ποῦ Ζαροθ θη, ἀδ| ἀν (ἀοὐῦ τητι|Ὁ. 1)6ι [)οΐου- 

ΠῊ ΠἸβηλτ5. θη. 61 ἸΟΙ θη ἢ ΕΠ 6}. νὰ θη ΜΘμβομθη, 1ὰ νὰ ον Μαίουϊο 

ον διιρύ θυ ο νί. ἀρ πὴ νυ ϑηϊρδίο. 16 αδίίον. λοι θη. 8516. θη Πα]ΐθι 

510} ον δὕπαθ. π]ο ῦ νν 61] οἷο νοὶ Ναΐαν πἰοπῦ ἀηάθυς ἰτῦππηθη, ΞΟΠ ΘΙ 

ΜΓ61] δἷθ πἰομῦ ἀπάθιβ νΌ]]6η. Δ]. ΚΟΙ. 7. 6. 

ὙΊΘΙΠοἰομῦ πϑπηρί πὲ αἴθβου ΑὐἰἝαββιιη θ᾽ ἀι 6} ἀν ΝΔΟΒτπιοὶς Ζιιδὰ ΠΊΠΏΘΠ1. 

εἶδ ἀπ Ὀοὶ ἀν ἴηι ΕἾ. 41 πὰ 77 ροοβομ] νοι ΝΠ απ ρβαι πὰ} τη 6. αἴ6 

Ααδυνὰ}}} ἀν (οὐ Ποῦ νοταπβροβοίχὺ πυρὰ. 516. ἰδῦ νὸρ Ζαίβ ρΊ ὉΠ 6 ἢ. τπε] 

ΒΟ Βα ΠΙΟΠθη. 5ἰοῆθη τππησησί. ΞΘ νγϑῖ δ ἀθον θη {Πηςογβο 6] ἀτη6] ἢ] 516}} 

ἀστο ἀἴθδο σοφία τππα Ζιρ]θί ἢ ἀυτο ἢ ἰῃτὸ ἀνδρεία (ΕἸ. 81) 45. ἀνΌ πο η6 Ν᾽ οὺ- 

ἀοΡθοη νόϊὴ [μοῖρ6. αβ αἴθ δίοαδ, αἴθ ἄθῃ ΘΙ ϑύμηου οθθηβὸ ργοὶδῦ, υνῖθ 

ἴππ ἀον Κθροβ τη }Π1ρ", 15. θΘΘΟΠ θη Δ ΟΥΖαρ (61 ΜΙΘΠΒΟ]ΙΘ ἢ. νῸΓ (6. 

Οοὐμοῖῦ. ἀηβιθῃξ, ὅδ. ΘΓ 510}. βοὶ υδὲ ἰίθη Κόππο", νγὰβ Ἰοπο πἰομύ Κῦπμηο. 

νγῦταθ. Πρ Ικαι" πίοι ἀπουϊζαπηΐῦ πὰ θ6η. ἌΠΟ τηδῃ ἰκζὔηηϊο. ἔΡΆΡΘΙ, ὙΝ ΔΙῚ 

αἴ ΜΙΘηβοΙοῖ. 5101}. πο τ ΡΘΗ Ά]15. χη} [ΠΠῸῚ σοφία ἴθ {Π|5 6 Ὁ ]1 0} κοῖ! οὐ- 

ΤΙ ΠΡΘῚ Κὔππομ, ἱπθιη 5᾽6. 1165 ΒΟ δ 166. νον [61 τα ὅθ. ]6. [Ὁγ ἢ ΠΑ] ἴοι 

τἀπὶ 4165. ΟΡ θυ] το μο. μἤδροπ. 16 Θοηα] σονᾶϊ ΠΙθ ἴῃ οἴπο Ἰ(]θηπη6. Τὸ 

Βοῃοίηΐ, 4418 ἀδὺ 1ιὥβαπρ' ἀἸ θεν ΑΡΟΣΘ ἀἀ5 [Ὀ]ροπθ ΒεποΠβύοὶς ρον Ἰἀπηοῦ δύ. 

Εν. 80. 

1)ὲν Δυβαιμηθηἤῃδηρ' ᾿ἰδύ ν θ]] 6! οῃῦ ἐΟΙΡ μ δ. οουνόβοη. δλθηη εἴθ (ἀότίοι 

ἄδη  ογΖιιρ Π θ6η., ππηϑίθυ ΟΠ χὰ δϑίη, Ὑν νι δῦ ἀπ πο ἢν ἀπ }} ἀἰο ει. 

᾿ ΜΡ]. ΡΒΠοα, 46 τπουΐθ τ5. 9 

5. ΒΙομο. οὔδη ὃ, 20. 



50 ) 1Ὲ15: 

ἀγάνιση ἰδὲ ἀον ΜΙθηβοῖ. πἰοῃῦ πμδύθυ ὉΠ 10} 16 Απύννουν ἰδαϊού, ἀἴθ56. Εσαρθη 

αὐνίο. πἰοπὶ τἱ τοὶ πα που" 5ὸ νουρυπάθη ννουάθη, 15 Οὐ αἴθ βίο πο Ὑ οἱ 

απ αἴθ ἀμβίουθ] 1 θη. (ἀδίῦθι: ἅτ οι! θη. 5 ΟἹ θοβίδη ὁπ τη ἀδυιΠῚ 

ἀπΆ]ορ; ἢ ἀἴοβοι Εσαρο θΘΠδη 610 τνουάθη αἀὔνέθη. » πη ἀρ ἀμ ΘΠ ΠΊ6 ΠΗ. 

ἀα|8 ποις. νουπαπάοθη βοὶ. ὑνοάπμ.}. ἄὰ5. ααηζοὶ ροῃϊπάἀου ννουᾶθ, υνῖο ἴῃ 

᾿ππροι" 261" 516}. χὰ νουβη θυ, ΒΟπθρῃ ἢ, ὙὙ16 16 χύ, νγ 61} ἅδ5 ααΐο πιο μὲ 

ΒΟΡΟΙΟ βοῖιι υνῖνα (16 Ὑ ουβπἀθυαπρ' Ζὰ Πἰ Π 61). πα 65. 86] Κοίη ἅπηΠοΠῸ} 

ΕᾺΠ {ἀν αἴὸ βίου] πο δ βου, ἄα!δ πο 5. νορ ᾿ἤποη ἰὰηρθ ἀἀιι6 1} 81), 

ὙΥῸ1}} αἴ οἴηοι 5ῖοἢ πἰοιῦ Καβίτο νουβομα θη Ἰῦππθη, αἴθ 5ΌΉ]ομ6. Ἀπάουπιηρθη 

τη ΜΡ οί ρθιι ἰΠγ 1 οἰρηθι Βοβίαπα 6116. μάθη Κόπμηθη.. .« 

ῬΙῸ οὐ πα! οπάοη Καϊίϊθ, αἴὸ μοὶ ἄθη (ἀδίζοση. ἀη {Ππτορρϑπρ' πἰπθιη, 

νουάοη Πΐθι. υνῖθ 65 βοποίην (80, 3), 415 τἀγαθὸν Ὀοζοίοῃπηοῖ. Αθθι ἀἴ656 

ἀπρονν ὃ ΠΟ Π6. ΑἸδασιοῖκϑυν οἶσθ απ (6 ράμΖο υνϑηΐθ' ΘΕ θα! σοηο. ΘΠ}, 

ον. Ροὶ ἄθπὶ ΜίδπρῸ] 465. γτϑρὶθυθη θη. ϑαΐζοβ ἂμ ΔΗ Πρ' 516}. Καῦτη. να 

βου αΙροπμα οὐρῆμζεη ἰαββθη, τῆν ἄδχιι, ἀἴθθθβ Εσαριηθηΐ ἢτπ δώ ὀοηογοῖο 

ἐμυοηίανὶ οοϊΐθη. Ζζὰ ἰαβθθη, ὅϑον!6] βομῃοίηὐ βδίομον, ἐδ (οΡ δ'δΐζ τοῖς μὲν 

θνητοῖς μὴ πολυχρόνιον ξαυτῶν εἶναι μηδέν θη (ἀθρϑηβαίζ Ζιι (ον {Ππ5Ρθ.Ὀ]} 16 }- 

Κοὶς ἀθν (ἀοίξουνν εἰ ῦ νογιιβδϑίζί. 

Εν. 8. 

ΤΠ ον νυνὶ τυ θάθι ἀπ 85 ΚαρΊ[6] περὶ ἀρετῶν Δηρθ τη ρ Ὁ, ἅΠῈ 50, ἐδ! 

510}. αἴθβο Ταρίουϊκοιε χοῖρὲ ἴῃ ὅ6Ρ ἘΡΠαΙπρ (65. ΤΠ θθη5. βϑρθηϊΐθοι ἀθῃ 

᾿ ἈΠ ΠρΡΌ πάθη. [οἰ μ ΠΟ Πθη ΕἸΘμηοπίθπ, » Πα 56. (416. ρου! ]οηθη νύ θβθῃ, τὰ 

Αίδια ζῶια 3) κΚῦπηϊθη ὑγ0}Π}}] ἃ15. ΠΑ ΠΡΤΟΙ Πα. ἢ ἀπ} 5016 Π6. ἸοΙἀθη Πρ θπ 6 

Τ]οιιθπίο θοχοιομηθὺ τνοράθη, Ἃ00 0} ἐλ Πνὺ ἀἴθβο προ. πἰηχαϊνοίοπο ΤΙ ροη- 

τἀ ΠΟ Π]κ ον αἴ16 νο] κου θηβίθ {Ππρυβο ΠΕ {6} ] 16 Π]κοῖῦ 46 η οίϑῃνθη οϑρθη 61 

᾿ΠοΙΡθοῖ, 16 σηδη ἃ πὶ δἰ οἢβύθη 415 Γαρέουκοῖε θοζθοίομπθη Καππ. [{π4 516 Ὀ]ο- 

θθπ ἄπ μο]ν πἰοῦβ ἀπά ον 5 δα βου 8} 465 Βουθίο 5 ἀου ον πΙ σΠ ππιπρ' ὈΡΙηΡΘ πάθῃ 

{7061 415 ἀδάμτοι, ἀα8 ἴπνρὸ οἰροης ἄμ] 6. ὙΠ ΠΡ τυ] οί Ποῦ 51:6. σοὴ ἄθη 

Το ἀοα θυ ηροπάθηῃ ΕἸοπηθηΐθη ΓΘρη Π3]0, ἀδηγῦ 516 πΙΘΠῦ.. .. .««, τη8Π ΟΡ ἤηΖί » 1 

ἅδη Ἰ]Οουηοίπθη ΓΠηΐορραπρ 46. βίου] ἤθη ΥΥ̓ ΕἸ τὶν οι βίν! οἰκί. ὑγθυάθη «. 

1 τὸ πᾶν, ὑδϑζΖίος βίο αἴθ δαῦ ἀκα ΝΝ 6] 14}} οἄδι ἀϊθ (οἰ μοι 

3. Ἔν, 80. τ ὡς ἐν πολλῶι χρόνωι, νγῖθ ᾿πὰπ 65. ἴη ἰλπρου Ζοῖξ νομ 46. Ψψογδυββοίχαμρ 

(5. ἰθο 5. ἀπ Οοὐνν αυίθη 50]1ἴο. 

ἄδηκτα (βίαι ἄδεκτα. ννᾶβ τηἱῦ ἄθ (ἀομ εν κομπδίν ον νου θη τ ἰ 316) Θομν16}ν ἴσῃ 

πὰ ον Ρ]Η]ο. ἃ, τηονίθ 34.1ττ, ΨΩ]. δήξεως Εν. 22. 17. 



Ῥλϊοάρηιος {ϑον" ἀἷο ἰδίέο" Βεοῖ 111 Ἐν. 80. 81 Πιλαϊκυον τοϊολγυῖς δ᾽ 

ΙΝΗΑΤΙ ΤΥ ΕἸΖΕΙΟΗΝΙΒ. 

Ι Ῥοζϑιοπ ποῦ αἴθ ϑοίίθη θυ ΑΡ}. τοι Ν᾿. 4 (ουίθοῃ. Γοχί). 916 1εϊηΐοι 6. 

Θοιτθηζα ἢ}! οὶρο οίο Κ]δτησηθυ Θη]} 10 ἀἴθ Απραθο νοη Ἰζοϊαπηπο (Εταρ- 

τὴθ 1) ἀπ 6! 16 πη 65. ΡΆΡ να. 

(ον ΑΡΠ.τοιό Νι. 6 (δ ἰογιιρῚ. ΤΠ Ῥοζοϊοποὺ ἀἰθ ϑοιΐθη 

Αὐεοβ. ἀθ γῖθο. (ΤΥ 8, 2) ν θυ. 

ἐδ. τ τς 

ΑἸοχαπήου. νοῦ ΔΡΙνοαϊβἰαβ 

Ουδοβί. ΠῚ 2. (1| 69.7 Βγιηβ. 

Ἄνηΐηι ΕἸν Βίοῖο. 1.324) νου}. 

1483.5. 1΄ (70: 2. Βγν.. 

Εν. 8... ΠΠ 324) νον. γ8" 

ἰαϊο ὁ. 30 (11 2οο, 2 Βν.) 

Πτο 

ΑἸοχίποβ ΠΠ| 82 

ΑἸΚιπαῖοπ (ΞΟ 14) 1ΠΠ 41 

Ἀμαϊορίο ΠῚ 30 ΜΕ]. ἀναλογία 
Δπαχαρογὰβ (ΠΗ ]οσ, ΞΘ]ο πο) 

Π 32 

ὧδ 

απῖηια (ΟΡ. απύπεμ) ΟῚ Τλιονροχς 
142 

αγιΐγατις ΠῚ 62 

Αποηντηῖιβ (ἴοη. ἀν) οὐθυ ἈΠὶ- 

ἸΟΒΟΡἈ) ἀ6 οοἴζα ΠΠ 8 τ΄ (Τιυῖ- 

πηοίθυ) ΠῚ ΤῸ 

ἈΠΕΡΠαπο5 1 54 (ΕἸ. 58, 4) Π 

46:1.67..7χὅ. 7855 οἵ περὶ 

τὸν Ἁ.1 35 (13,7) τῶν Ἀν- 

τιφανείων 1 66 (Εν. 75; 3) 
Απεβίμθποα (θ6ῖ Χϑη. ϑνιηρ.) 

Πϑ8τ: 

Απίοπίαβ. ΡΕΠοάθιη σοσοι Δ. 

34’ 
ἌΡΟΙΙοΝ (ΜαμΕΚ) 1 21 (κα 5,19). 

Πι4 

ἈΡο]]οάοιος. Κοροίνναμποβ Π 

Ζ1ἴὰ 1 29 (9. 36) 32 

ΞΑΟΗΒΕΒΟΙΞΤΕΗΝ. 

Δυοῖοβ Πιάνπιοβ. ϑ ἴον, 6]. 1 

62. 3 ννἱρὰ νοῦ. οἱ 

Αυνϊβίοίο!ος 1 24 (6 ποί. 1) 1117 

ἄρον αἀἴὸ (ἀοίίον 117 (4. 

θά 6 10 Β τ Τ| 35 

ΔΑὐἰουνϊοννο κίπσοα. ΕΠ οάθμς 

ΤΠ 2 Ὁ 

πλια Π| 24 

ΟΠννϑῖρρ Βορυϊπαον ον ΤΊιοο- 

ἀἴοοο Π2ι Περὶ μαντικῆς 

Ι2ς (7, 34) Πι2ι Ἀποφα- 

τικά: Π4ς- (Βυ. 627) 11γ1 

(θ6ῖ δέον. [Ν᾽ 20. 31) 1 82 

Οἴοθνο 4 ἥη. (1 9, 30) 1| 48 

{1 2}, 87) {πὸΞ ὀ 6 πϑδῖ. 

ἄφρον. (1 9. 22) 1.391 (1:8, 

49. ἐγαηϑδιί0) [11 28:1 ( 

τ8, 49) Π 281 ([ το: 50) 

Τό. {{τὸ; 51} τό Ὁ 

27:15) 1155 (133,92) 1Π 
52 [1371 053)122.} Τηξς- 

(Υ 34:95) Πτοῖ 
ΟἸοπθηβ. ΑΙ. δίγοιη. 1 21. 142 

(νον ἀονθί 5...) Π| στ 5 

Τλατηοχθηοβ Κομῖκον ΠΠ 5ο3 

Προιηοίγῖος. Πα κοπ, νϑυτῃ. ἡ ον ῖ. 

᾿ς ἀρϑαν, (᾿ς Φα]πὶ5 ἸΚαἰαξίονιβ- 

ἃ. πουῖκαι!. Θομυ τ Π6 βοπηϑὶ- 

Ὀὰ5 1] 32. 55 

ΠοιιοΚυῖ (Ν᾽ ουίϑ! απο 461,6 06- 

νγ656Π) 11 23" (ἄθεον αἴθ. 

Εἰδιίου) 1ΠΠ| 25. (ϑομ]α) Π 
4τ (Εν.4- 188} 75 (ΕἸ. 
42} 1 8ὃτ-: 

Πϑυκα]ίοπ 1 25 (7.19) {τὸ 

Πορσθποβ 1 ἀονίϊοβ (ΝΧ τὰ νου]».) 

Π.84". (Χιό,). ν6γ}}.}11 42 
[δυσ ὺ Τιθϑαι) Π| τά} (Χ 

1390) 11 29 {. 

ΤῬίοπ (ϑιοίβοιθι: [θα] Θ πΒο ἢ) 

11,5 

ἘΒΘΡΡιοΙ. «ἃ. (ἰδέϊου ΠΠ 84 ἢ 

ΕἸ ΘΟ ΚΙο5. (Ξοππθ) 11 27 
(Ν᾽ δυο ἀθν ΤΠ θονν 656) 

1125 

ΕΡΙΚαγοβ (ἀ ον ϑἰπαπηρ σ᾽ πη 6:6) 

827 ὕβρει αἷς Βεκδιηρίιης 

465 ΞΟΠ ΠΊΘΓΖ65 1 57 (Εν. 4.5. 

18 ὥδον ἀἷθ Πορροϊίουπι 

ἃ, αδίζον 1Π 31 νο θη 

ΑΡάουΐοα. ἀμ ᾶποῖρ 11 41 

Κύριαι δόξαι (τ) Π 7. τό 

(3) θεῖ Κανηθδᾶθβ 1 773 

(τ9) Πτό6 3 Κύριαι δόξαι 

ἃπ5 Ηουλ οΠΟ5. ουνν οἰζονί 

Π ςοἱ ἐν τῶι Περὶ ϑεῶν 

(Εν. 31}1.45 (Εν. 8,6] Περὶ 

θεῶν ἔσ. 31 1 ὁδοῦ. ν. ός 

([μεϑανῦ Π8ο1 Περὶ δοιό- 

τητος (π665 Ζ.) 1 441. (Εν. 

6,41) πριθ5 Ζίίαι 1 χὃ(, 

(9; 26 ἢ.) ίδ!οσ ΟὙμπόςσιον 

ΤΠ γο 1. 



δὸ 

᾿νὸ5. νουθοίθα. Ὁ. ἃ. Ερικ. Π 

ϑιῖ. 

ΕΛ ἄον (ἀδεέξουννοιε Π| γ6 

Επαἀαοηηοπῖθ (6 ρ1Κ.) ΠΠ τ4. 18. 

5. εὐδαιμονία 

Του βου οπθ παπᾶν ΟΠ] πα οίθ 

(ϑιοῖκον, ρῖκ.) Π τς 

ΠΡοαπἀϑομαῖν Π 41. ὃ Ρυ- 

{πα ρ;. ΘΡυομνσογὲ ἰσότας φι- 

λότας Π τι 

(ἀοϑεϊνηρδίξον Π| 32 Πἰ. 36. 67 ἢ. 

αοὐι, αδιίεν. Θορροὶ σοβία! ἢ 

20 Π΄. ἸΚὄνρου θοβο ΠΗ] θῖν 

{Ππ|58 

ἈΡΡΙΙΔον (εἴδωλα) 1 3.}..24. 
λόγωι ϑεωρητοί 1] 5] 

φιαδὶ ὁογρι5 11 55 

30 1 

(5. ΛΥ οὐἵνϑιζ.) 

ἈΠΉΠ ΟΝ ΤΠ 31 (5. ἄνθρωπο- 

εἰδής, ἀνθρωπόμορφοο) Εἰ- 

πϑΠπριιησ Π| 838. ΟΠ 

Π 228. Βεννοσαπρ πὰ 

Ευλπο Π 34. Μδρειὶ. Νὰ- 

σθὴ Π40 Ξ μα ΤΠ 4τῆ. 

Ττάυῃ 143 Δθηαπρ "1 48 

ϑργδομο ΤΠ| 48 ἢ. Ιπαϊνίάπ- 

6116 ἹΚοπϑυϊταίοι 14 Ρε- 

βίδπαϊσε Εὐπϑιθγιης 11 73 

Ἐν ρικοῖς ἀπ {Ππ5ὲθΡὈ] 10 ἢ- 

ἘΠ ΕΠ 5: τ 63: 72. 86 

ΒΘΟΠτμθυ χοβίοσἰτοῖς 11 57}. 

1κιϑὶ (Ἡδονή, 5.4.) 162. Βε- 

ἀν ηϊ556 (χρεῖαι. 5..4.} 11 ς 
ΑἸΙπιδομὲ 11 τϑῆ. Δ εἰ5- 

μιοῖν (οοφία, 5. 4.) Π| 6. 85 

ΕΚ Π|7γ6 ΨΤυρόπάδῃ 1 

61, 86 ΜΙΔηθς Π τ 31}. 

ΝΥ ΠῚ πϑρο 61} Π|8ὃ 5 Εσοαπα- 

βοβαῖ Π 4. Ενὸβ Π 811}. 

ἘΒΘΡναΟΝ 11 841. Θ6]16- 

Καεῖξ Τ| το. τό. τὸ (5. μακαριό- 

της, εὐδαιμονία) ΔἸ κοιη- 

τη θη οἷῦ ΠΕ τ4. 18 (5. τέλειος. 

τελειότης ἄστῦϊβδε 1 τὃ (6 

868 4) 11 17 {{πχουβίου- 

βατκοιῦ 11 τη. 23 

τηδηϑοΠθη- 

᾿ Ηρϊϊοβ 11 68 

ΠΤλιοροζ (ΠΠ 18) ΠΠ 24 
(Υ 918). 

[ὺ ᾿ 

ΤΥ χῈ ϑ 

(ἰδιιουν ογθνιησ (τιμᾶν) ἃ. ρὶ- 

αρθον Π τὸ 

ΕὐἹϑο ϑη]απᾷ. (ν᾽  ἴβοθο 

ϑργδομο 1 37 (14, 61) 5. 

“Ἑλλάς, Ἑλληνίς 

Ηοκαίοη "Ὁ 1] 5τ 

415 αοἱῇ 11 328. 

Ηδυπιάσομοβ 1 36 (13, 20) 

Οὐ 6116 ἃ. ῬῃΠοάδιῃ ΤΠ. θεῶν Γ 

Π 484. ἴῃ ἃ. Κύριαι δόξαι 

Π ςκοὶ 

᾿ Ταἰονυπιπηαίιπι [1 24 

Ιοϊδος. ΕΡΊκανθον ΠῚ 46 

ἸΞβοποιηΐο 1ΠΠ 65 

Κανπολᾶάοθ σθροὴ Ερίκυν Π 

201. 52- 70 χἰτονὶ αἷο 

Κύριαι δόξαι 11 γ1τ5 

ἹΚαἰαβίουϊβυηθη ΠΠ 26. 34 

Τιουϊκῖρροβ. (3 μα) ΠῚ 4τ 

Ταιοδη (ΡΠ αν. ΝΠ 4578}11 32 

(ΝΥ 

οτό ) 1 4τ 

142. {ΠΝ 920) 1 5.21 

τ48). Π.33. [ν' 285) 1 28 

Μδπΐκ 1 τ2 

Με βθοβ (Εν. 7) 11 τ8 

Μεπδάριημοβ 11 82 

Μοίμοδοιοβ 1 22 (6.4) (ΤῸ. 9 

ον) 131 (Εἰ.το} Πτό 

(Εἰ. 12) Π 390. {(Ἐ1:2}) ΝΠ 

7γο] Ῥβϑυδοιποίγοδοι: 6 

ΒΘΏΒΙθι5. ΠῚ 5 ο . 

ψιοποφγαηιηι εἰοὶ 11 τ 5 

ΙΝ ΠοΙοοΐο ἀθν 

ΠῚ 

Ἐρίκανθον 

ΝΙΚαβικναίοβ 1 653 (Εν. 6ς. 7) ἢ 

ἼΞΗΣ 

πουϊέας Ὀοὶ Τλιον. (ΠΝ 929) 1Π 

421 

ῬΆΪΠῸ [Ιᾳἀ. ἀε6. γμ]απίαι. Νοῦ 

(Π τ42) Π 8ο! 

ῬμηΠοάθηι. Νοίθμ χὰ ἄθιι 11]. 

Βυομο Περὶ ϑεῶν 1 τοὶ 

Αὐἰονκουτγοϊκίανσοη 11 γ2' 

ΒιομίοΡ νὸπ ἘΡ βγδιμμηθῃ 

183 6 ἱιὰ (ΤΙ6]} 1 431 

(ΕΞ Υ τὰ ον») 1 Δ" 

θ6 πιουΐρ δ]]σθιη. 11 τό 
(ΧΙ τό. ογρᾷπιη) 11 153 

(ΧΝ 5)1124: (ΧΝῚ 361. 

εΡρ.) Πι52 (ΧΧ τῇ ογρ) 

Πις; 6 β8δποί. (Κο]. 39 

5.1αα αομρ.) ΠΠ 84 (τι8,5 

5.134 6.} 11 το (5.1376.) 

Π 2 τι ἴβ. 136 6 {31 

(5.135:}7} ΠῚ 30 ἢ. τ ΘΘΙΒΙΞ 

δηΐβ (πα ον Ζεποπ) 11 5 

ῬὨΠοπΙά65. ΕρΙκανθον ΠΕ 46 

ῬΙαΐοη ΠΕ τῇ Θγτηροβίοι 

ΠΙ ϑοή (Τίμ. 398) Π 23" 

θοὶ ΟἸδπι. (ϑίγοιη. 1 21.142) 

ΠῚ 5 

ῬΙϊηΐὰ5. Ν, Ηἴβι. (Π| 27 Θυθ}}6) 

ΠῚ 2ΟΣ 

Ῥουρῃνυτῖοβ 6 ἀρβεϊπθηί Β- 

πυΐχί ΗΘ ἢ Π15ο} κα. 

Ομ τἰβίθη (8. τό2.τοὸ Ηδυπ.) 
ΤΠ 20 8, ἃ 

Ῥοβοίάοπῖοβ (Ω16}16 ἃ. ΡΤ ϊὰ5 

Ν, Η. ΤΠ 27) 120 (Δ ενίει- 

Ἰππρ ἄοι Π6 ρον 658 π) 1Π 23 ἡ 

Ῥνιμαρονθον (5 ὈΠπηὰρὲ Ὁ 610) 

Π 26 ϑρυίομνγοιῖ ἰοότας 

φιλότας 1| τὰ 

Ῥυίβοῖκῖος ΕΡΙΚαγθον 1 τϑ 

γμαδὶ εὐγριδ ΠῚ 55. 6ο" 

ΘΟΒπιου 11 γοῖ. 74 

Οβ6 616. (άἀθπ (ἀοβύϊγποη. ἅρθο- 

ΒΡΓΟΟΠ6Π) 11 68 

Θεϊρβίπιονα 1 ὃς ἄοῖ (οίι- 

μεῖς ἀπηηδϑ! ἢ 11 20 ἢ. 

Βα ῖθμθ 15 αδίη ΠΟ 52 ἢ 

ϑδχῦιβ Ἐπιρί τοι (Δαν. τὰ. ΓΝ 

158) Πγοῖ. “ (ΤΧ τη8 δἵ- 

οἁηζῇ Π 525 



Ῥηϊοίίργηος ΤἾϑον αἰο (ἰδίου Ἰθμοῖ 111 ]η)αϊαυον σρίογιὶς 

ΘΚΟΡΕΠκον σόρθη Πρ ϊκαν ΠῚ 52 
(5. ἀπ. ἢ} Κνπολ 05) 

ϑοκναΐος ({ϊπ|κ 5) 11 8δὸ 

ϑόοπηθ (ΟΡ Ί Καὶ. Ν᾽ οὐβίο απ) Π 

26 68 

ΒΡ οι Πἃ Π| 261. 

Ξρυδοθο ἄον. Εδιίον. ΠῈ 40 Ι 

ϑρυϊομνν ὄνίου :Ἰἰσότας φιλότας 
Πιτι κύματα μετρεῖν 1 τοὺ 

δὶς δύο τέτταρα αι. ἀρ]. 
ΟΣ | 

Θιοῖκον ἵ 54 (Ἐν. 38,1 1 66 

(ΕὙ. 1.5» 3) γν εἶβθο δἷ5 

Ἐγοαπᾶθ ἄἀοὸν (ἰδιίϊον ΠῸ ὁ 

Μαμεκ Πτ2ῆ, ἘΥίβοῃτοῖ- 

ἴθπαθ Π| τοὶ 

ἀγαθόο. ἀγαθὸν 1 25 (7:16) 

τἀγαθόν 155 (ΕῚ. 40.2. 17) 

66 (τ. 75: 6) 68 (Εν. 8ο..3). 
τἀγαθά 1 63 (Εν. 64, 3) 68 

(Εν. γ8, 5) ἅπαντα τἀγαθά 

Ι 54 {ΕῪ. 394, 8) ὅτ (ΕἾ. 

ότ, 3) ουμπεπληρωμένον ἡ 

πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς 145 (ΕῪ. 

7. 12 (ἀγαθὰ τῆς υυχῇο) 

[22 (8 5: 29) 
Ἀγνεύειν 1 67 (Ετν. γ8, 2) 

Ἄγνοια 1 ὅς (Εν. 73; 6) 
Ἁγμνοούνη 167 (Ετ. 76. 8) 

ἀγωγή. τῶν ἐπὶ διάλυςιν ἀγωγῶν 

(ἃ. ι. τῶν... ἀγόντων) 1.33. 

(τ:2: τοὴ 

ἄδεκτος 1 67 (Εν. 78. 2) 

ἄδηκτος 1 ὅρ (Εν. 81. τὴ νϑ. 

δῆξις 

ἀδιαλείπτως 118. (ἃ 2. 23) 56 
(ΡΥ. 41, 22) 

ἀδιάληπτος (ἀρχή) 6 τ( ΕἾ". 62.3). 

ἀδιάλυτος 1.37 (13: 38) 

ἀδυνατεῖν 1 25 (7; 20) 

ῬΆλη].- οί. Αδλ. 1916. Νν. 

Ταη ΠΠ ϑοῖ. 

ΤΠοοάϊοοο 11 το. 78. 

ΤΕΘορραβδὲ Ομανδοῖ. (6. 3. τς, 

ΤῸ; 27:18) Π|ϑτὶ 
Τοῦ υπᾶὰ ϑΘΟΒΙΔΓῚ 33 (12; 5) 

{061 11 γο . 

1 το 

Μοϊοπάθίθ (ορΡ. Ἐσουνίβομνροὶ- 

τοη 46) 5ιοῖκον, Ερικ. Πᾷς 
Δ ΟΥβο μα ηρϑρ δυο ἀον Θίοῖϊκον 

1788. 5. πρόνοια 

Λγάαρθη ἀον (ἀδίζον Π| 40 

ΛΝ  οἶβθ, ἄθν βἰοίβομο πᾶ ορὶ- 

Ἰκαυοίβομο Π8Γ. Ρνοιηᾶ- 

ΜΟΒΤΕΕΟΙΒΘΤ ΒΕ. 

ἀδύνατον (ἀθν (δίίου) 1 25 

(7. 22) καθ᾽ ἕκαοτον ἡμῖν 

ἀδύνατον 1 25 (7: 18) 

ἀήττητος 1 τὸ (Εν. 88}, 5) 

ἀθάνατοι (( δου) Τ το (Ἐν. 88 Ὁ, 

3) 
ἀΐδιος 1 48 (Ετ. το, 20) 63 (Εν. 

ὅς. 6) δεχομένων [Ἀείδ]ια 
1.34 (12; 22) 

ἀιδίοτης (θεῶν) 1 26 (8, 25) 

αἴσθησις 1 38 (14:39) (οωμα- 
τική) 1 5ο (ΕἾ. 27,6) (ἀϊδί. 

ἐπαίοθησιο, ἐπαίσθημα) 1171 

(ἀϊβι. διάνοια, πρόληυιο, πά- 

θοο) ΠῚ ός 

αἰσθητήριον (περιληπτὰ διανοίαι 
ΟΡΡ. αἰσθητηρίοις οὐχ ὕπο- 
πίπτοντα) 1309 (τ4. 6) 

αἰσϑητόο. τὸ αἰσθητόν [1 71 
(ἡδονή) 1 49 (Εν. 25)", 2) 

αἰτία (ἀϊβί. οτοιχεῖον) 1Π 45 
(ὁραταὶ καὶ λόγωι ϑεωρού- 
ΜΕΝΑ!) 1 30 (το. 20) 

αἰών 1 31 (το. 23) τὸν αἰῶνα 

(). 

ἴῃ ἄον ,οῖι 

δὴ 

βοβαῦ (ον Δ οίβοπῃ [7 
ΒΡτοο οπ. Οἱ θομίβοιι ΠῚ 5ὸ 

ΜΠ πϑίροιμοῖς ΠΕ 77 Π 

Χοποϊκναίοβ (πον ἃ. ( διιον) 1 7 
ΧΘΠΟΡμάπο5. ((ἐο {61} ΠῚ 40". 

58 
ΧΦΡόρΡΒοι ϑινιηροβίοη 1] 80 Π-. 

Ζοῖλ (ΟΡ κ. 6.) 117. τῇ... 64 

Ζοηοη 144 (Εν. 3.τ6) 1 όο 

ΤΠερὶ οημείων νοῦ Ῥμϊοάθιη 

Ῥρανθοῖτοι ΠῚ 5 

᾿ Ζουβίδυαπρ (φθορά) ἃ. (ἰδίου 

ΠῚ 

Ζϑυβ (6ρ κ.} Π τοῦ. τό (βίο- 
80 }} 117 νὴ δία 1 37 

(14: 6) 

(αςο. ἰθιρ.) 1 31 (ττ.3) οἱ 

αἰῶνες προφερόμενοι 1 τό 
(ς 84: 7) ἀπ᾽ αἰῶνος 1 30 

(το, 17) αἰῶνος 1 τό 

(ς τ, 3 (33) τι, 41) 34 (12,19) 
56 (ΕῪ. 4.3; 5) 57 (ΕἸ. 44, τ6) 
διά τε παντὸς αἰῶνος καὶ 
χρόνου παντὸς [22 (6. 2) 

πρὸς τὸν αἰῶνα διαμένων 1 σύ 
(ΕἸ. 42. 6) . 

αἰώνιος 1 ὅν (Εν. 62. 4) 63 
(Γν. ὅς: 24.) (χρόνου) 1 26 

(8, 22) (νοήσεις) {ΠῚ 73 

ἀκαταπληξία 1 ὅρ (Εν. ὅτ. 3) 

ἀκέραιος 1 27 (8; 36) 

ἀκοή 114 (0 83, 7) 

ἀκολασία 1 54 (Ἐν. 39}, 1) 

δι᾽ 

᾿ ἀκόλαοτος (ἄνδρεο) 1 ὅς (Ἐν. 

ν 
᾿ΆΚΡΟΟ᾿ 

10, δ) 
ἀκροτάτης λευκότητος 

ΤΕ 2 {πὴ}. τ, 21) 

ἀκρότηο (ἀνυπέρεκτοο) ἰ 22 

(Ε 5; 27) 1114 
ἀλγεινός 1 57 (Εν. 44: τοὶ 

12 



0 

ἀλγηδών "Ἶ 42 (Εν. 1,18) 43 

(Εν. 2.13) 44 (ἘῪ. 3: 5) 48 
{Ἐἰ. 2τ|ο 210) 20 {Ἐ} 24) 5) 

53 (Εν. 36},2) 59 (ΕἸ. 528,2) 

όο (ΕῪ. 598,3, 590,1} 64 

(Εν. 69. 2. 8) 

ἀλλοίωμα 1 68 (Εν. 8ο. 7) 

ἀλλόφυλος 1 52 (Ὺ. 328, 3) 

50({. 54,2) (ορρ. οἰκεῖος) 
Ι 47 (ἔν. τ8, 5) 56 (Ετ.41, 21) 

ἄλογος. τὰ ἄλογα 1 55 (ΕἾ. 40,1 5) 

ἀμείβειν 1 31 (10, 39) 

ἄμουοος 1 67 (ΕῪ. 76. 4) 

ἀνὰ μέρος 1.42 (ΕἾ. 1, 8) 
36 (τ3; 18) 

ἀνάγκης 1.48 (᾿Ὺ. 23, 2) 

ἀναδιδόναι 1 48 (τ4. 36) 

ἀνάδοοιο (τροφῆς }1 35 (1.3.6) 

ἀναιδής 1 6η (Εν. 76, 3) 

ἀναλογεῖν 1 36 (13. 19) 

ἀναλογία 1 54 (Εν. 37:2) 62 

(Εν. 63) 

ἀνάλογος 1 53 (Εν. 37:4) 54 

(Εν. 394, 3) ἀναλόγως 134 

(τς τὴ 

ἀναλογία 1 45 (Εν. 6, 6) 

ἀνάγκη ἐξ 

ἀναπνοή 

(13, 206) Π 48 

ἀνατροπή (τῆς νοήςεωο) 1 25 

(7; 32) 
ἌΝΑΦΑΙΝΕΙΝ 1 35 (12. 39) 

ἀνάφθεγμα 1.37 (14.-.5) 1140" 

ἀνδρεία 1 66 (Βν. 74. 6) ὅ9 
{Ἐπὶ ϑ1: 3) ΠῚ 7: 80 

ἀνεκτῶς 1 43 (Εν. 2. 25) 

Ἄνεοις (Ἡδονῆρ) 1 42 (ΕἾ. 1, 20) 

ἀνήρ (ἀκόλαοτοι) 1 65 (1. 70, 8) 

ἀνθρωποειδής 11 52 (ππίθπ) --Ξ 

Ἀνθρωπόμορφοο [1 55 

ΤΠ 578}. 63 

θιιπ1,5' 

ἀντιοτρέφειν (1065.} 1 43 (1. 2. 
22) 50 

ἀνύπαρκτοο 1 ὅς (1. 73: 8) 

ΠῚ 5" 
ἀνυπέρεκτος 1 22 (8 5, 27) 

ἀπαράδεκτος 1 σό (Ἐν. 42. 7). 
Π 9" 

ἀπειράκις 1 53 (Ἐν. 358. 19) 

ἀπειρία τῶν ὅδῶν 1 30 (10, 9) 
(ἃ. Ζ8}}}) 1 40 (ΒῪ. 248, 4) 

(4. Ζ6 10} 1.33(τ1.390) (παλ- 

ΜΩΝ) 1] 55. 56 (Εν..41, 18. 20) 

ἀπηνής 1 64 (Ετ. 69, τ) 

ἀποβάλλειν 1 43 (Εν. 2, 25) 

ἀσθένεια τὸ ([ 88)», 5) 25 

(7: 31) 34 (12, 17) (ριθηϑεδί. 
Δολιρᾶσλο) 11 τῇ “ὅδ. τὸ 

, ἀσθενής 114 (ἃ 87,17) 
᾿᾿ἀοτόχαοτος 115 (ἢ 89, 12) 

! 

Ἀποδιδόναι (ἀϊβί. Ζητεῖν) 1 38 

{125.22: 23). 05 {πν 6 5.6) 

ό5 (ΕΓ. 70, 4) 

ἀποδοχή (ἄθι" (ἀθ Πρ οἰ θη) 

1 τῇ (ἃ 2, 15) 

ἀποθεοῦν 1 27 (8. 40) 

ἀποκόπτειν. ὅπερ οὐδὲ κατα- 

λείπειν ἀπέκοπτεν 1 35(13.4). 

(ἀν ἀδίϊου) 1 36 

ΤΠ 45" 
ἀπόλαυσις 1 67 (ΕἾ. 77: 5) 

ἀπολείπειν 1 35 (13. 8) 

ἀποτάκτωο [1 57 

ἀποτερματίζειν 1 38 (14: 21) 

ἀπροαίρετος. τὰ ἀποαίρετα ἴ 66 

(Ετ. 75:5) 1Πγγῆ. 
᾿ ἀπροοδεής 1 36 (13. 23) 

ἄνθρωπος (ἐνεός) 1 37 (13, 39). 

ἀποτεθεωμένοι 1 27 (ὃ, 40) 

νΕ}. 1.20 (9: 35) 
ἀνιέναι. ἄπειριαν ἀνειμένην ἰ 33 

(τι, 40) ἀνειμένη λευκό- 

τΤηΤοΟ 142 (ΕἾ. 1, 22) 

Ἀἀνοίκειος 1 27 (8, 38) 

ἀπρόοδεκτος [1 69 

ἀρετή (Βθρυη) 1 γ1 

(6; 35) 
τ τ. 70. 11] 

(ἀδιιον) Π| 3 

Ἄρθρωοιο (φωνῇο) 1 37 (14:11). 

ἀριθμόο. ἀριθμῶι (φοηαμὴ 1 28 

(9. 8) ἕν καὶ ταὐτὸ κατ᾽ ἄριϑθ- 
μόν 1 30 (το, 22) [1 201. 

ἀρρωοτία (γυχῆο) 1 34 (12: 14) 
ἀρχή (ἀδιάληπτοο) 1 6ι (Εν. 

62. 4) 

(Εν. 65, 2) 

Ἀρχικός (γένεςιο) 1 38 (14. 18) 

[555 

(ον 

(τῶν αἰωνίων) 1 63. ἐν ι υ οὉ) 

(ουμποτική, ἐρωτική). 

ἄστρον 1 28 (9. τὴ 27 (8. 39) 

29 (9. 23) 
ἀουνήθης [ 18 (ἀ 2. 23) 

ἀταραξία [θῸ (ΕἸ. 59 9.6] Πόᾳ 

Ἄτομος 1 54 (ΕἸ. 30 ἃ. 6) 

αὐτάρκης 117 (ἃ 85. 5) 48 

(Εν. 20, 6) 

αὐτόθεν 1 67 (Ἐν. 76, 5) 

αὐτός. ἅτινα ταῦτ᾽ ἐοτὶν ἐπὶ 

Ζώιων 1 30 (τ5. 7) ἐκ τῶν 

αὐτῶν (ορρ. ἐκ τῶν δμοίων) 
Ἐρίϊκιν 1 29 (9.27) 1120} 

αὐτοτελής 1 63 (Εν. 66. 2) 

ἀφαίρεοις. (ορῃ». οὐναφῆ) 1 35 

(12, 37) 
ἄφατος (ἩΔΟΝΗ) 1 37 (14, 5. 6) 

ἀφέτως [τὸ (Ὁ 89.10]Ὶ 116 5 

Ἀφή 1τ4 (Ὁ 83, 6) 

ἀφθαροία 121 (8 ο, 3) 29 (9.40) 

35. (12; 37) 40 (Ἐτν.13..3} 
48. {Ἐπὶ τὸ, 21 20 2, 5 

(τ, 31,8) (ορρ. διάλυσις) 

135 (12,40) [166:. 63. 64 

ἄφθαρτος [τὸ (ΕἸ. 880, 6) 34 

(12, 22) 54 (ἔν. 398, 5) 
(Ζῶιον) 11 29] 

ἀφιέναι. ἀφέτως 5. ἃ. 

ἀφροούνη 1 66 (ΕἸ. 74: 8) 

ἀχωριοτεῖν 1 2ὃ (9, 22) 

ἄγυχος (ορρ. Ζῶιον) 1 63 (ΕἸ. 

64, 6) 

βάρος (461 σΌ ποββθηθη ΘρΘ 56) 

1.35 (13,13) 
Βλαβερόο 121 (5 5:15) 

᾿ Βούλεοθαι, βουλητόν ἐσρτιν ἴΪ 23 

ἄρχικά 163 (Εν. ός. 2. σϑ- 

{0 

(6, 18) 

βλαβερός 1 67 (ΕἸ. γ6, 6) 

γειτονεία 1 29 (9, 36) 

γένεοις (ἀρχικῆ) 1 38 (τ4. 1τ8) 
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γεννᾶν (Τὰ Πρόοφορα) 130 (15. 4) 

(ἃ. ἢ. γενέσθαι λέγω) 1 20 

(το, τ ποί.) 

γεννητικός " τὰ γεννητικά 1 28 

(9. 24) 31 (ττ,1) (ρρ. τὰ 
διαλυτικά) 129 (9. 38) 

γίνεσθαι. γενητοῖς καὶ διαλυτοῖο 

129 (9: 42) 
γλίχεσθαι 1 τό (ὁ 1, τ6) 

Ῥοἀοαϊαπρ) 11 8 
γλῶττα (λληνίο) 1 37 (14,13) 

(ι- 

δείλη 135 (13,9) 
δειλία 1 66 (ΕἸ. 74: 5) 
Δεινός 1 69 (Εν. 8:1, 3) 

Δεκτικός 1 45 (Ετπ. 8,4. 8) 53 

(Εν. 36}, 2) ὅτ (ΕἾ. 59 ἃ, 2) 

δεομὸς υυχῆς 11 αῦ Ὁ 

Δῆξις 1 48 (ΕῪ. 22,17) 

δήπουθεν 130 (15: το) 

διάγνωσις 1 ς7 ("ν. 44. τϑ8) 

διαγωγή 1 3ο(10,13) 34 (12,2 1ὴ 

48 (Ἐν.το. 91] ΤΙ] ἃ. ρμ]οά. 

Β. περὶ ϑεῶν ἴ 53,.41 164 

διάθεοις (ἀϊβέ. φύοιο) 1 τό (61, 15). 

διάκζλα]οίις μελῶ]ν 1 34 (12. 19) 

ΔΙΑΚΡΙΒοΥ͂Ν 1 34 (12: 32) 

διαλαμβάνειν 133 (12. τὴ 

διαλγής 167 (Εν. 77: 7) 

διάλεκτοο! 37{(14.14) (Ἔλλη- 

νίο) 1.37 (14. 7) 
Π 49 

διάληγυις 1 )ό (8. 8) 

διαλύειν διαλυτοῖς (ορῃ. γενη- 
τοῖς) 1 29 (9, 42) 

διάλυοις 1 23 (6. τὴ 33 (12. 1οὴ 

(ορρ. ἀφθαροιά) 1 35 (13, τὴ 

διαλυτικός. τὰ διαλυτικά (ορρ. 

γεννητικά) 1 29 (9. 38) 

Διαμονῆή 1 τό (8, 221} 48 

(Εν. 20,7) Πό64 

διάνοιαι 32 (11, 31) 34 (12, 12) 

63 (Εν. 64, 9)ὡἨ περιληπτὰ 

διανοίαι (ορρ. αἰσθητηρίοις οὐχ 
ὑποπίπτοντα) 1 39 (1:5. 6) 
(ἀϊδι. ὅραςις - νόηοιο) Π 40} 

ΠῸ65. 

(ἀν αδιίον). 

διαρθροῦν. διηρϑρωμένην ἐπί- 

νοιὰν 1664 (Εἰ. 69. 3) 

διάστασις ἴ 28 (9. 20) 28 (9, 24) 
διαστέλλειν πιϑᾶ. 1 45 (Εἶν. 8, 5) 

διάστημα 1 27 (8, 39. 9. 2) 28 

(9. 8) 29 (9. 34- 42) 46 
ναοῦ) ΖΕ 

διατηρεῖν 1 Ξ30(15. 3) 48 (Εν. το. 

20) πι66.1 67 (ΒῪ. 77; 3) 

Π84! 

διαφορεῖν [{ 49 

διαφόρως 1 28 (9. 4) 

διαχώρησις (ϑ σα ηρ) 1 48 

(14. 37) 
Διεξαγωγή 149 (Εν. 240, 5) 

ΤΠ 4 

διερείδεοθαι 1 52 (ΕἸ. 32, 3) 

Π 669 

δινεῖσθαι ἐγκυκλίως ἴ 30 (το. 9) 

Δίφρος (θεοῦ) 133 (11, 37) 

δόγμα 1 66 (Εν. 75. 4) 

δριμύς 1 6: (Εν. 66, 3) 

δύνασθαι πάντα 1 τό (8, 5) 

ὄντων ἔν δυνατῶι ] 33 {11.40) 

δυοκίνητος 132 (τι. 8) (22) 
δυςπειθής 1 35 (12: 39) 

δυοχερής 1 32 (τι, 18) 

ἐγγελᾶν 1 62 (ΕἸ. ὅς, 6) 

ἐγείρειν. ἐγρηγορέναι 34 (12.190) 

ἐγκοπή 1.23 (6,90) 1Πτ1η} 

ἐγκύκλιοο(Ορίει) [66 (ΕἸ. 75,7) 

179 δινεῖοθαι ἐνκυκλίως 

Ι 30 (1ο, 9) 

ἐγκυρεῖν 1 55. (ΕἸ. 41, 20) 
εἰδέναι πάντα τὸν ϑέον [25 

(1: 35) 
εἰδικός 113 (ἃ 82. 4. 5) (ορρ. 

γενικόο) 11 53 ἢ. 

εἶδος 1 68 (ΕἸ. 79, 2.) (θεῶν) 
Ι 30 (το, 4) 

εἴπερ ἄρα (6 ρι.) 1 36 (13.190) 
Ὁ ιν " “ »'ὺ 

εἰς. ἕν καὶ ταὐτὸ κατ᾽ ἀριθμόν 

Ι 30 (30, 22) 

ἐκκόπτειν (ἀναφθέγματα) 1 37 

(14: 3) 

᾿ ἐλάχιοτον 113 (ἃ 82. τὴ 

91 

ἐκλογή 1 σι (Εν. 31,4) 

ἐκμορφοῦν 1 48 (14. 38) 11 ς 31. 

ἔκπληξις 118 (6 8δὰ 4) 

ἐκτένεια 1 17 (ἃ 2. 13) 

ἐλαύνειν τὰς χρείας κατὰ τὴν 

διαοτάθμηοιν το (Ὁ 80. 14) 

1535 
ἔλεγχος (ὑπὸ τῶι ἐλέγχων πι- 

έζωνται) 1 25 (8. 2) 

ἕλιξ ((ἀ οϑεϊη θα Π}} 1 32 (τι, 24) 

1403 

Ἕλλάς 137 (14; 9) 

ἐλλείπειν 1 τῇ (ἃ ὃς. 393 125 

(7: τ) (ορρ. ὑπερέχειν) 1 

22 (8 5: 26) 
ἔλλειψις 1 23 (6, το. 3) 25 

(7. 3) (Μάδηροι ἀον Οοιί- 

Βι6 1) 1 το 

“Ελληνίο (διάλεκτοο) 1 35 (14. 

6) (γλῶττα) ἴ 37 (14: 13) 

(πόλειο) 1 438 (τ4. τ6) 

ἐμποδιοτικός 1 29 (9. 41) 

ἐμφανίζειν 1 22 (6, 4) 

ἔμφασιο 1 28 (9, 5) 

ἐμφερής 1 63 (Τὶ. 66. 4) 

ἐμυυχία ΠῸ 55" 

ἐνάργεια [1 46 (ΕἾ. 1.3. 2) 

ἐναργής 1 69 (Εν. 86 ἃ) 

ἐνεός 1 37 (13; 39) 
ἐννοεῖν 1 29 (9, 43) 

ἔννοια [τὸ (6 3.20) δ (Εἰ. 

το, 3) (κοινῆ)ὴ 1 66 (ΤΥ. 

15.1) 118 
ἑνότης 1 531 {(τι. 6) 

ἐντρέχειν 1 )ό (ὃ. 23) 

ἐξαναφορά (δ ιγλοίμηφ) ἱ 56 (11. 

43; 7) 11 70 
ἐξουοία 1 25 (7. 17) 

78, 3) 
ἔξω (καδίοτασθαι) 169 (ΕἸ. 8:1, 7) 

ἐπαίοθημα, ἐπαίοθηςις (θρὶκ. 

ον.) 1Π 71 

ἐπανάγειν Π| 7} 

ἐπανακτικός 1 66 (ΕἸ. 75. 3) 

Π 79 
ἐπερειομός 6ρ. Τθγπὶ. 1142 

19: 

68 (Εν. 
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ἐπέρχεοθαι 1 66 (ΕῪ. 75; 7) 

ἐπί (ἡγι Δησοοίοῆέ, ἐνοἱ) 11 69 5 

ἐπιβολή (ουνεχεοτάτη ἐπὶ τὰ 
γεγονότα κτλ) 1 τ (ἃ 2, 26) 

ἐπιδεκτικός 1 43 (ΕἸ. 2, 24) 

ἐπιθυμία {τῷ (Ρ. 89. 8) ΤΙ|,Ἂ 6 

ἐπιζητεῖν ἴ 65 (1. 65. 6) 

ἐπιλογιομός 1 σ8 (Ἐν. 48, 3) 

(ορ. Τδγμ}.) 11 71 

ἐπιμειξία 14 (ἃ 87, 1)] [16 

(ἀϊβι. ἐπίμιξιο, ἐπιμιγή) Π| 4.53" 

ἐπινοεῖν 1 29 (9. 33) ] 

ἐπίνοια 1 27 (8, 38) 52 (ΒῪ. 
345.6)} 1 25. 75. δὲ ΔΙΗΡΞ 

ΘΡωΜένη) 1 64 (ΕἾ. 69. 3) 

ἐπίρρυοις "ΠῚ 29. 73 

ἐπιουνάπτειν 1 38 (14; 24) 

ἐπίταοις 1 8 (ΕἾ, 50}, τ) 

ἐπιτέμνειν 1 38 (14: 19) 

ἐπιφάνεια 1.27 (9.3) 28. (9. 12) 

ἐρᾶν 1 6η (ΕἸ. 76. 6) 

ἐρήμωσις 1 5ο (ΕἾ. 28 ἃ τι. 1". 2) 

ἔρως 1 67 (Εν. 76. 7) 

ἐρωτικός (ἀρετή) [67 (Εν. γ6..4). 

ΠΟΤΕ 

ἕτοιμος 1 6δὃ (ΕἾ. δὃο. 3) {(ἰο- 

ΒΙβ0 8) 1.38 (14, 34) 
εὐδαιμονία [τῷ (. 84.4) τὃ 

(6 86 ἃ τὴ 24 (7: 2) 46 

(Εν. 13,4) 49 (Εν: 23; 5) 
53. {ἘῚ- 35:0, 18) ἘΠ δα "60 

εὐδαιμονία τελεία [Π 53 

εὐδαίμων 1 20 ([4:4) 36 (1.3, 37) 

᾿ς 54 (Εν. 398, 6) 55 (ΕἸ. 40, 5) 
56 (ΕἾ. 42- 5) 

εὐεπίβλεπτος 1 53 (Εἰ. 36, τὴ 

εὐκαιρία 1 το (0 89. 11] 

εὐκοινωνηοία (βἰοίβοῃ. Τ υπ.) 1 
τη, (τ τ ΟΣ 

εὐλάβεια 1 52 (ΕἾ. 328. 2) 1 

661 

εὐλογιοτία 1 ὅρ (ΕἸ. ὅτ1, 8) 

εὔλογος 1.33 (12, 11) 

εὔοδοο 1 12 (ΕἾ. 33..4) 69 

(Εἰ. 81. 4) εὐόδως 1 27 

(8, 34). 31 (11; 6) 

ΠΕ ΤὴΒ Ὁ 

εὐπορεῖν 1 3.3 (τι. 30) 

εὐοταθής (9) 1 41 (Τ 116} ευ- 

οταθεῖν. εὐοτάθεια (6. Το .) 
ἘΠ 

εὐτυχής 1 30 (το: 10) 

εὐχαριοτία 117 (ἃ 2, 15) 

ἐφιστάναι (ἐπὶ τὸν τόπον) 1 35 

(13, 5) 

ἔχειν. ἔχεται οὐδετέρου τῶν εἰἴ- 

ρημένων 1 39 (14: το) 

Ζεύς. νὴ δία γε 1 37 (14, 6) 

Ζῆν. τὸ Ζῶν ἀεὶ ταὐτόν [31 

(το, 37) 
Ζηνεῖν καὶ ἀποδιδόναι 1 538 (14... 

22: 23) 

Ζῶιον 1.34 (12, 22) 39 (15: 7) 

46 (Βτ. 13,1) 50 (Ετ. 26, 4) 

58 (ΕἸ. 48, 5) 59 (ΕῚ. 52, τὴ 

(ορρ. ἄυυχα) 165 (Εν. 64. 6) 

(ΒΕερν 5) 1 30 (το. 12) 36 

(τ3: 23). Π 56 

᾿ Ἠδονή 1.37 (14, 6) 42 (Ἐπ. 1,20 

57 (Εν. 45. το) (τελειοτάτη 

: ) 
27 {ἘῪ: 18..3) 48 {ἘῸ. 10; 56) 

) 
1 τη (ἃ ὃς. 6) (καθ᾽ Ἠουχίαν) 

149 (ΕἸ. 25 Ὁ, 2) (νϑύβοι. Αὐ- 
ἰ6η) Π| 64 (ἄον (ἐδι[ο νὴ) ΠῚ 62 

Ἡλίβατος 1] κο " 

ἥλιος 1 27 (9: 2 1169 

ἠἨουχάζειν (ορρ. καθεύδειν) 1 35. 

(13: 3) 
Βουχία (ορρ. Ὑπνοο) 1530 (13. τ9) 

καθ᾽ ἡουχίαν λεγομένας ἢδο- 

νάς 1149 (ΕἾ. 25". 2) (60. 

Τοιπ.) ΠῸός! 

ϑάνατος (ἃ μη] 1. ὕπνο) 1 33 

(12; 5) 
Θεινίον ((ἰϑβέαιθ) ἱ 25 (7: 20) 

θέλειν. θέλων ἐμοίχευεν ἂν [67 

(Εν. γ8, 21) 

Θεός 124 (7:15) 26 (8,.21).57. 
(9: 1ο) 28 (9, 23) 31 (το..39) 
32 {πὶ 20}. 9{11} 97. 5 Π: 6) 

34 (12,17. 23.290) 35.(13: 11) 

36 (13; 21) 38 (14: 23) 47 
(Εν. 6, ς. 178,1) 49 (Ε΄.23,6) 

5: (1. 31,7) 53. {Ἐτ:96, 2) 

54 (Ετ. 394,4) 58 (Ε΄. 46.8. 

171) 59. (δ᾽. 51, . 588,5) 
όο (ΕΥ. 56, 2) 67 (ΠῚ. 77:1. 

η8, 4) (κίνησις) 1 30 (το. 7) 

ο΄ Νέοι θεοί 1 30 (το, 4) (τῶν 

ςοφῶν φίλους τοὺς ϑεούο) "τό 
(ς τ, 17) (ΤΊ61 ἃ. Βα 5) 

14 

θερμότης 1 536 (13. 35) 

᾿ θεωρεῖν. λόγωι θεωρουμένων 

(ορρ. δρατῶν) 1 30 (το. 20) 

τῶν λόγωι ϑεωρητῶν [46 

ΠΝ τὴν, 5) 
θνητός [20 ([4: 3) 68 (Εἰ. 80. 4) 

ἰδιότης τς ΠΣ 55;7): 88 

(Εν. 74: 3) 
ἰδίωμα 1 64 (Εν. 69. 1) ὅ9 

(δὰ: 81 2) ΠΣ 
ἰδιωτικῶς 1 25 (8, 1) 

᾿Ἰοχύειν. τὸ ἰοχῦον 1το ([ 88", 5) 
ἰχϑύς 1 36 (13. 23) 

καθάπαξ (οὲπ ζω" αἰέοια ) 1 40 

(Ετ. 23: 6) 

καθάρειοο 1.27 (ὃ. 36) 

καθεύδειν 1.33 (12. 10) 34 {12. 

18) (ορρ. Πογχάζειν) 1 35 

(13; 2) 

καιρός 1 67 (Εν. 77;4) ἢ 84 

κακ]ὀπίοῖτος 1 66 (ΤῊ. 75: 5) 

κακός. κακόν 166: (ΕἸ. 64. 8) 

κακά 1 57 (Εν. 44. 13. το. ΕἸ. 45. 

15) 62 (Εν. 62. 5) 68 (Εν.78, 2) 

(τῆς φϑορᾷᾶο) 1 ὅρ (Εν. 81. 6) 

καρποῦοθαι (χρείας) 1 24 (7: 12) 

᾿ κατακαίειν (9) 1 ὅς (Εν. 70, 5) 

καταλείπειν (1ορ]50})} 1.35(1.3,4) 

36 (13: 10) 
καταληρεῖν 1 67 (Εν.γ7γ6.3) 1 

80 ἢ. 

κατάληγυις ἴ 21 (8 5.19) Ὁ 

κατανοεῖν 1 σό (Εν. 43, 26) 

4 

! 
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κατάπονος 1 35 (13. 13) 

καταοκευή 1 52 (ΕἾ. 328, τὴ 

(ἀον (του μοι) 11 66 

καταομικρύνειν 1 32 (11. 17) 

καταοτέλλειν 140 (ΕἸ. 23. 5) 

καταοτεροῦν ἴ 20 (0. 35) 

καταςτηματικός (ἩΔΟΝΗ) 1] 64 

καταφεύγειν ἐπὶ τὸ φάοκειν 1 χζό ἡ 

(δ, 3) 
καταφρονεῖν 1 38 (14. 25) 
καταχεῖν (ἡδονὴν τοῖς Ἵπου- Ὁ 

μακρὰν ποιεῖν [20 (9. 41 νρ]. 37) δαίοις) 1 37 (14. 6) 

κατηγορεῖν 1 67 (Ετ. 76. 8) 
κάτοπτρον 1 28 (9. 5) 

κάτοχος 1] 412 ἡ 

κενός (ηεῖέ ἰροσεγὶ Ἠ ἅπερ) 1 66 

{δ Ρ 5 ..6}}} ΠΕ 85 

κίνησις 1 53 (ΕἸ. 37. 3) 

30 (το. 6) 31 (το, 35) 

34 {{ 

Κινητικός 1 κι (ΕἾ. 30, 5) 

κλίνη (θεοῦ) 133 (τι. 37) 

κοινολογία 1.37 (14, 5. 14) 

κοινόο (ἔννοια) 1 66 (ΕἸ". 75. χ) 

κοινῶς (ἐπιδεικνύναι) 1 58 

(14, 38, νεὶ. 15. 1) 

κοπιᾶν [34 (12. τ8) 

κράτιστος ((οὐ 6 1} 1 25 (7. 32) 

(ἀρχή) 1 27 (8. 26) 

κῦμα 1 25 (7; 20) 

μετρεῖν 11 τὸ 

κωλγυτικός ἰ 68 (ΕἾ. 8ο. 5) 

(θεῶν) 

ΗΠ 

κύματα 

Λλεπτομερής 1 32 (11.13) 35 

(13.12) 1147. 54. 73 
λεπτομέρεια ἐθιυ: (ἀδίτου [Π 3:1 

λευκότης 1 36 (13: 35) [1 58 

ληρεῖν ἐν μέθηι 11 80 ἢ΄. 5. κατα- 

ληρεῖν 

λῆρος 1 62 (Ει. 62. 5) 

λίθος 1 67 (Εν. 78,18 

λογιομός 1 51: (ΕἾ. 308. 3. 4) 

52 (Εἰ. 328. 1) 9 (Εἶν. 88 ἃ) 

λόγος 1 37 (14, 8) 38 (τ4. 21) 

λόγωι θεωρούμενος (Ὀρρ. 
ὁρατός) 1 30 (το, 20) 

λόγωι θεωρητῶν ἰ 46 (Ἐν. 

χν. ) ΠΟ 

λυμαντήριον ἴ 40 (Εν. 24.ἃ, 3) 

ΤΠ 66 

λύμη 1 26 (8. 24) 34. {(τ:. 19) 

μακάριος 1 τ (6 86 8.7) 25 (7. 30) 

μακαριότης 1 23 (6. το) 54 (ΕἸ". 

394,1) ὅς (Ἐν. 71}, 4) 69 
{81.860} ἸΕδο.)9 

μακαριομός 1 τ (6 86, 5) 

μαντεῖον 1 21 (8 5,17) 

μαντική 1 20 (ἴ 4.22) 25 (7: 34) 

μάντις (ἐκεῖνος ὁ) 1 5ὸ (Εν. 288 
τς δ ο σὴ) 

μέγεθος (θεῶν) [ 18 (6 ὅθ, 4) 

μέλας (μόριον) 1 42 (ΕἾ. 1. 23) 

μέντοι. καὶ ἐπὶ τῶν αὐτῶν μέν- 

τοι διαστημάτων 1 27 (8. 39) 
(αι 8. 5.6116) 1 38 (τ4. 21) 

μέροο. ἀνὰ μέρος "42 (Εν. τ, 8 8) 

ἀπὸ μέρους 1 28 (9.13). τὰ 

ἐπὶ μέρους 1 38 (14, 40) 

κατὰ μέρος 1 28 (9. τὺ 438. 

(14. 360) τῶν κατὰ μέρος 
τόπων ἀνὰ μέρος 131 (11. 4). 

μεταβαίνειν (1ομ.} 1 33. (12. 7). 
ν8}. μετάβασιο 

μεταβάλλειν 1 68 (Εν. 80, 2) 

μετάβασις ἰορ.. [6 5 (Εἰ. 70, 2. 3 }) 

νῈ]. μεταβαίνειν 114. 281,75 

μετάδοοιο 1 τῇ (ἃ 85. 3) 

μετακόομηοις (Τῶν Ζώιων) 1 533 

(121. ΤΠ 22: “6 

μετακόομιος (διάστημα. Ζπηπήρν- 

γιμγαμγ) 24 {ἴ. 

μηκύνειν 1 38 (14. 19) 

μοιχεύειν 1 67 (ΕῚ. 78. 2 ἢ) 

᾿ μόριον 1.42 (ΕἾ. 1, 23) 

᾿ ΜοΡΦΗ͂ (ΘεοΥ) 1 28 (9, τοῚ 

τῶν ᾿ 

ΜΥΡΙΑΧΟΥ͂ 1 45 (ΕἸ. 2, 26) 

ναρκᾶν 1 653 (ΕἾ. 64. 9)ῺΉ 1{πηϊ2] 

νεανικός (μετακόοσμησιο) 1 33 

(12,3, 1.2... 46 

ω3 

νοεῖν 1 31 (11, 7) 32 (11, 13. 

1[Ρ 36: (τ8; 20..22) “{(τὴΐδ 

μορφὴν Θεοῦ) 1 28,10 (φαν- 

ταςτικῶο) 1 κσὸ (Εν. 26, 3) 

οὔγκριμα νοητὸν ἔχον πυκ- 

νότητα νοητήν ἴ 32 (11, 19) 

νόηοις 1 27 (8. 33. 36) (θεοῦ) 

Ι 25 (7; 32) τῶν κακῶν 

162 (Εἰ. 62. 5) αἰώνιος 11] 73 
(Βερυ ἢ) 125. 54 

νόοστιμος 1] 35 (13. 12) 

᾿ ὄγκος (εονριϑ) 1.4 (7. 3) 

ὀδύνη 1 57 (ΕἸ. 45: 19) 

οἰκεῖος (ορρ. ἀλλόφυλος) 1 κό 
(ΕἸ. 41, 20) 

οἰκειοῦν 1 26 (8, 19) 56 (Εν. 41. 

22) 67 (ΕἸ. 77» 3) 
οἰκείωσις (ϑἰοἴβοῃ. Ἴ νι.) 11 ο’ 
οἰκονομεῖν (εἰϊβρογιίθγθη) 1 26 

(8, δ) 
ὅλος. τοῖς ὅλοις ογηρέπο ἱ 22 

(ε 5: 30) 
δλόυυχος ἴ 47 (ΕἾ. το. 2) 11 62 

ὁμειλία (πρὸς ἀλληλουο) 1 536 

(τ3. 36) 
ὁμοείδεια (60. Τϑυι.) ΠῚ 30 
ὁμοειδής 1 46 (ΕἾ. τος 3). ἸΠόι 

(ἀλγηδών. ορρ. ἥττων) 1 όο 

(Εν. 59 ἃ, 3) 
᾿ ὅμοιοκίνητοο ἱ 53 (ΕἾ". 37. 5) 

ὅμίοιομόρφος 132 (11, 25) 

ὁμοιότης 1 54 (ΕἸ. 396. ΕἸ. 

39 ἃ. 2) 
ὁμοιοῦν 1 37 (14: 2) 

ὁμοιόχρους 1 27 (8, 41. 9: τὴ 

ὄνειρος 1 33 (12. 11) 

δρατός (0ρρ. λόγωι θεωροΥ μενος) 

᾿ 1,36 (10, 20) 

ὄρεξις 1 24 (7: 7. 14) 

ὄρνις 1 36 (13. 24) 

᾿ ὀρχεῖσθαι 1 67 (Εν. 76. 3) 

ὅειος. οὐδ᾽ ὅσιον 1 65 (ΕἸ. γ6, 5) 

οὐοία 1 33 (11, 35) 

ὄὅχλησις ἴ 50 (Ἐν. 28 ἃ, 5 τι. 1. 2) 

Ι.42 (ΕἾ. 328, 3) 



4 

παθητικός 1 ὅ9 (Εἶν. ὅτ. τ. 7) 

παλαιός. παλαιοτέρων 1 το (6 3. 

11) 

παλμόο(ϑοιν ἱπραμπρ' ἃ. Αἰομιθ) πονεῖν 1 6γ᾽ (ΕἾ. 77: 4) 
ΤΠ 56. {πὴ Ὸ.. 41.5.1}. τ Π|Ὸ6Σ 

παντελῶς 165 (Εν. 66, 4) 

πάντως 1 30 (15; 4) 

παραβάλλειν 1 )ὃ (9; 18 [) 

παραβιάΖεοθαι (τὰ βήματα) 1 17 

(ἃ 85. τὴ 

παραλλαγῆ 1 36 (13, 17) 51 

{Ἐπ 91: τὰ 

] 

παράλογος ] 32 (11; 23) 34 (12, 

30) ὅ4 (Εἰ. 69, τ ποἰ.) 

παράνοια 1 67 (ΕἸ. 76, 8) 

παράνομος (9) 1 64 (ΕἸ. 69, τὴ 

παρεῖναι. παρὸν (405. ρᾶυίο.}1 36 

(13. 18) 

παρέλκειν 1 38 (14; 24) 

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΕΙΝ 1 44 (12, 24) 

παρεπαίοθηϊμαἢ [58 (Εἰ. 48, 5) 
παρεπιμολύνειν 1 2ῇ (8, 38) 

πεζός (ΟΡ. ἔμμετροο) 1 36 (13, 

33) 
περιάπτειν 1 35 (12, 33) 

περιέχειν. τῶν περιεχόντων λυ- 

ΜαΝτηρίων 1 49 (ΕἾ. 248. 3) 

περιέχειν. τῶν περιεχόντων ἴΪ 52 

(Εν. 328, 2) 

περιέχειν. τὰ περιέχοντα [1 66 9 

περιλαμβάνειν. περιληπτὰ μὲν 

διανοίαι 1 39 (15: 5) 

περιμένειν 1 57 (Εἰ. 44: ι0) 

περιφλέγειν 1 27 (8. 36) 

ΠΗΡοΥ͂Ν 1 37 (14. τ 

πικρόο [ 65 (ΕἸ. 66. 3) 

πίνειν 1 66 (Εἰ. 76. 2) 
πίςτις. πίο[τει] τοῦ μὴ δυνήρεοθαι 

1.24 (7: τ4) 
ποιός (Υπνοο) 

(Τροφή) 135 (12, 10) 

ποῖοο. τὰ ποῖα 1 48 (14, 21. 23) 

ποῖός τις 1 38 (14, 35) 

ποιότης ἷ 536 (13; 18) 45 (Εν. 
8. 40 53:9. 96), ὙἘῈ 3Ὶ {{ὰ} 

44.172) (Μοαϊῆοαδιίοπ) "148 

᾿ προηγουμένως 1 63 (Εν. 65, 8). 

ΠΊΕ μ8: 

πολύτροποο. τὸ π. Τῶν οημείων ᾿ 

ἿΙ 43 ] 

πολυχρόνιος 1 6δ (ΕἾ. 8ο, 4) 

πόρρω. “Ἑλληνίδα διάλεκτον ἢ 
μὴ πώρρω 137 (14. 8ὺᾺ). πωρ- 

ρωτάτω 1 33 (12. 9) 

πώρρωιθεν 1 35 (13, 14) 

πραγματεία (ϑ υ βίοι) 1.43 (Εἰ. 2. 
26) ΠΕ τὸ 

προαίρεοις 11 77 Εἴ. 79 

προβαίνειν (--- προκόπτειν. 6ρ. 

Τουτη!) ΠῚ " 

προκόπτειν (θρ |ς. ΓΤ Ρπ}.) ΠῚ τ 5 3 

προλαμβάνειν 1 36 (13. 23) 

πρόνοια 11 γδὃ ἢ. 

προόρασοις 1 ὅο (ΕἸ. 55. 3) 

πρόπαλαι 1 34 (12: 24) 

᾿ ΠΡΟΠΙΠΤΕΙΝ (αα᾽ ἐγγ"δινγυ ὁαςἸο ΟῚ) 
130 (το. 13) 

᾿ προσάγειν 1 67 (ΕἸ". 77.» 2) 

τ 3.5; Τ{ἀἸἐ5: σὴ] 

προσάλληλοο 1 37 (14: 13) 

προσαποδιδόναι 1 28 (9. 20ὴ 

προςεμφέρεια 1.33 (12. 5) 

προοερωτᾶν ἰ 38 (14. 35) 

προσηγορία 1 66 (ΕἾ. 74, 4) 

πρόοθεοις (πλαρφὴ 1 26 (ὃ, 9) 

προολαμβάνειν (τροφήν) 1 35 

(13. ττὴ 

ΠΡΟΟΟΙΚειοΥ͂Ν [17 (ἃ 2. 22) 
(δἰοίβοι. Τ νη.) 11 9 

προροικείωοις 1 1 (ἃ 2.14) τ 

(ς ϑό ἃ. 5) (ϑίοίβοῃ. Τυτη.) 

ΠῸ 

προσπίπτειν (χρόαι) 1 “ὃ (9. 4) 

28. ἴδ, 26) ΠΡΟΟΠΙΠΤΕΙΝ 
κατ᾽ Αἰσθηοὶν (60. Τ νυ μ..) 11 
20 

προοποίημα 1.54 (1. 39. 3). 

Π 67: ] 

προχειρίζειν 1 38 (14. 20) Ι 
πυκνότης! 32{(11:, 21) (νοητή). 

22 (1τ, 19) 

πύκνωμα 1 31 (τι. 7) Π δι 

ΤΡ 26 {18;55] 

Ραιοτώνη 1 τό (ὃ, 25) 

ῬΥμΜΒονᾶν 1 30 (10, 10) 

οάρκινος (οῶμα) 1 45 (1. 6. 6) 

τὸ σάρκινον 145 (Γι. 8, 7) 

οάρξ 1 45 (Εν. 7.7) (ἣ κυρίως 

λεγομένη) [45 (Εν. ο. 2) 

1 613 

ςεβαομός 1 30 (το. 5) 

ςελήνη 1 27 (9. 2) 

οημαίνειν 1 ὅς (ΕἾ. 73.3) τὸ 

(8. 3:10) 26:8:.6}} «ἿΠ ΣΥῊΣ 

σοφία 1 56 (Εν. 43. 6) 

οόφιομα 1 38 (14: 25) 

οοφός 1 37 (14: τὸ ἢ) τό (ὁ τ, 8. 

17) 22 (8 5; 28) 25 (7: 30) 
όο (ΕἸ. 54}. 5) 

οπορά 1 46 (Εν. το, 2) 

οπουδαῖος 1 37 (14. 5) 

οτερέμνιοο 1 32 (τι. 84) 51 

(Εν. 30}..2) 1136], 44. ὅτ 

οτοχάζεοθαι 1 46 (1. 13. 3) 48 

(Εν. 22. 19) 

᾿ ουὐγκλείειν 1 68 (Εἰ. 79. 5) 

᾿ οὕγκριμα νοητόν 1 32 (11, το) 

᾿ οὔγκριοις ἐκ τῶν αὐτῶν (9ρρ. 

ἐκ τῶν ὁμοίων) 11 30 
ουὐλλογή 1 64 (Εν. 69. 5) 

οὙΜΠεριπολεῖν 1 28 (9. 22) 
᾿ ΟΥμπλέκειν 1 27 (8. 4τὴ 

ΟΥὙΜΠΛΗΡΟΥ͂Ν. ΟΥΜΠΕΠΛΗΡΩΜένον 

πᾶοι τοῖς ἀγαθοῖς 1 45 (ΕἾ. 

7:12) 
ουὐμπλοκή (60. Τ Ρπν.) 1 28 

(9:.21)} . «11 24..20 

ουὐμποτικός (ἀρετή) 1 66 (Ἐι. 

16. 1) 
οὐμπτωμα (6. Τ᾿ νι.) Ι 22(6. 3) 

11 π΄).: ἢ,5 

ουὐμφυλία [τ4(ἃ δ7. 131) 11 ς 

οὐμφυλοσ(ορρ. ἀλλόφυλοο) !Ἕῇ"δ" 

ουναναμιγνύναι ἴ 29 (9. 39) 

οΟΥὙΝναναοτροφή ἴτ4 (ἃ 87. 13) 

ουνάπτειν. μὴ οὐνημμένους 1 

28 (0;.25). 288 

ΟΥ̓ΝΑΥΞΗΓΙΟ 1 το (6 3. 22) 



Ῥ ϊοιίρηιος {γον εἶο αδον θηον 111 ᾿αδα πυροῦ ριοδγεὶδ 

οὐναφῆ (ἀφαίρεοιο) 35 (12. 38) 

οὔνεγγυς 167 (Εν. 76. 7) 

ουὐνεκπίπτειν 1 42. 

ουὐνεχής (ἐπιβολή) 1 τϑ (ἃ 2.26). 

(ὑπόμνημα) 1 26 (8,7) ου- 

νεχῶς 134 (12,19) 47 (ἔτ. 

τὃ, τὴ 

οὐνήθεια 1 ὅο (ΕἾ. 540, 2) 

(ἀςτεῖος) 1 τὴ (ἃ 2. τ) 

οὐνήθηο. κατὰ τὸ ούὔνηθες 1 τό 

(ε τ, 5) 
οὕὔνολος 1.42 (Εν. τ, 24) 

οὕοτασις 1 52 (33; 7) 

σφαῖρα 1 52 (ΕἸ. 34: 5) 
οῶμα (ορρ. οὐμπτωμα) 117" 

ταραχή 1.34 (1:2, 13) 56 (ΤῪ. 

4396. 1 1143. Τὸ 
ταραχώδης 1 67 (Εν. 76. 6) 

τέλειος 1157. (ς 84, 4. 8) 24 

(7, 2) 51 (ΕῪ. 44; 11) 69 
(Εν.81,3) 11 53. τ4 τελεία 

τελειότης Π1 6 ὁ (μακαριότης) 

1 9 τελειοτάτης ἤδονῇς 

1 τη (ἃ 85. 6) 
τελειότης (τελεία) 1 6 ̓ 
τελείωςις (ἄκρα) 1 τᾷ (Ὁ 83: 2) 

Π ς: 

τέλοο ἴ δὲ (ΕἾ. 308, 5) 

τέρυις 1 48 (14. 391 

ποτ) ΠῚ 54 

τηλικοῦτος 1 68 (ἘῪ. 8ο, 6) 

τηρεῖν 1 ὅς (ἔτ. 71}, 3) 
τιδέναι (οί. Τλεβο υογὑγη θη) 

ΤΠ 4 
τιμᾶν (βγη. σέβεςθαι) [30 (το. 3) 

τρανής 1 37 (14, 8) 

τριφάοιος (δδός) 1 44 (ἔτ. 3: 8) 

τρόπος 113 (ἃ 82.3). [1175 

(Π6- 

(ποικίλοο) 1 12 (ἃ 82, 2) 

14 

| τροφή 135 (13,6) 48 (14, 

35) 59 (ἔν. 528. 3) 
(ἔτ. 71» 1) 

ὕπαρξις 1 31 (10. 35) 

ὑπεῖναι 1 30 (το. 17) 32 (11. 12) 
Π 353 

ὑπερβαίνειν (ἀφενβρυῖηφθη) 1 20 

(9, 25) 55 (Εν. 41,190) 11] 

2 

ὑπέρβασις 128 (9. 20) 

30 
ὑπερευήθηε 1.37 (14:4) [1 50 

ὑπερέχειν (ορρ. ἐλλείπειν) 1 22 

(8 5: 26) 
ὕπνος 1 34 (12. 23) 35 (13:6 7) 

(ποιός) 1 35 (13.1) (θεῶν) 

{πτ1 [τ2. τῦ) ὙΠ τ 

ὑπογράφειν 1 30 (15: 2) 

ὑπόθεοιο 1 67 (ΕῚ. 77: 1) 

ὑπόμνημα (ΤΊ1611.4τ (ουνε- 

Χέορ) 1.26 (8.7) 1 21. 

ὑπομονή 1.49 (ΕἾ. 23: 6) 

ὑποπίπτειν (αἰσθητηρίοιο) ἱ 30 

(15: 6) 
φαίνειν. τεκμηριοῦοθαι τοῖς Φαι- 

νομένοις 1 26 (8, τϑ) 

1 2758. 

φαντασία (ἀκέραιοο) 1 27 (8, 37). 
φανταςτικός (ἐπιβολή) 11] 65". 

73") νοούμενα [50(ΕἸ". 26, 3) 

φάοις 1 32 (11.18) (Φωτόο) 

1.30 (το, 18) 

φθάνειν. οὐκ ἄν φθάνοι τις 1 66 

(Ει. 74; 1) 
φθαρτός 134{12. 30) 53 (1.36 ο, 

22) 
φθόγγος ἔμμετρος 1 36 (13; 33). 

6η 

᾿ φρόνηοις 1 66 (ΕἸ. 74; 1) 

ΒΕ] 

φΦΘΟρά 1.35 (12,35) 608 ([. 80,7) 

όρ (Εν. 81, 6) 

φιλία 1 τό (ς 84, 6) 
(ε 1,190) [144 

Φίλοο (ἅπαντας ἁπάντων) 1 τό 

(ετ, 4) (θεῶν) 1 τό (ε τ. 17) 

φιλότης 1.48 (ΕἾ. 22,190) ΠῚ τὶ 

φοβεῖοθαι 1 ὅς (ΕἾ. 73. 7) (Γγει- 

τονείαν) 1 29 (9, 36) 

φόβος (86. ἐστίν) 1 34 (12: τὴ 

φορά 118 (ἀ 3. 7) Π τι 2 

Π γ6 

φύοιο. . . (γεγέννηκεν τὰ πρόο- 

ΦΟΡΑ) 1 39 (15: 2) τῶν Τῆι 

φύςει μαχομένων ἴ 24 (7: 6) 

φωνή 1 36 (13. 36 ἢ.) 37 (14:8) 

(ἀοΓ τὸ 

χαρά 1Π 4 

χαρακτηρίζειν 1 8 (14. 23) 

χαρίεις. χαρίεν (ἱνοηἶβο) 1 63 

(Εν. 65, 5) 
χαρίΖεςθαι (ἀλλήλοιο) 1 τὴ (ἀ ὃς. 

2) 
χιών 1 36 (1:3, 35) 

χρειώδης [14 (ἃ 87, 1.3 1) 

χρεία {τά (Ὁ 83. 3) 15 (Ὁ ὅ9. 15. 

984,2) 24 (7:9 11.) 33 (11,38) 

χρόα 1 28 (9, 4. τ1ὴ 42 (ΕἸ..1, 21) 

(Βοἀοαΐαπηρ9}) ΠΠ 26). 58 

χρόνοο. Π 7. τ. 64 καθ᾽ ἕκα- 

ΟΤον αἰοθητὸν χρόνον 1 30 

(30, 21) (ἅπαο) 139 (15: 4) 
χρῶμα (ϑυπ. χρόα) 1 28 (9. τ2) 

Ὑάύειν 1.31 (11,1) 

γυχή. φϑίρεοθαι τὴν υυχήν 133 

(12, 6) (ἀγαθὰ τῆς υ.) 1.22 

(5 5: 29) (Φϑαρτή) 1 46 

[ΕἸ 713: τὴ 
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δΟΠάἀθγαθάγιοκα 88 ἀθη ΑὈΠΔΠα]απροη ἀθν ΑΚδάθπηϊθ 
σοη ἄθη δδμγθη 1912---1916, 

ΡΟ ΒΟΡ 56 ἢ - ἰδ ογίβο 6 Κ{185856. 

ΜΈτεπ. [ζ.: ὕὔθον ἄϊο ἃΠ οϑίο ἰγίβοιο Ὠι Π πιπο, 
1. 1Πν Πα ἴβο νο ἢ του ρθε] Ὸ Ἰξει πε δή δι. 1015 ΟΣ ΟΣ Μς τς 

ΤΙ. ΤἰΠ εν αΠτηἶβο 116. Αἰ Πτοῦῖοθ. σοι ϊοβο ᾿'ϑιθορίιδη. 1913 ἐλ οος τ 0 5 Ὁ 

(πιρειτη: ΤΊιο Νυθίαη Τοχῖβ ΚΓ {Π|ὸ ΟἸιεϊξείδη ουϊοα. 1913. . ,. . . . » δι 

ΠΕ Επεκ: 1)}18 ΔηΙΑπ δ (δὲ 5 ἀπ 0] Ἐο! πη Θᾶσα, 1919 τ ἘΠ. πΠιΠΠ’ Ρ᾿ 0]) 
δΙὔνεπ: Ζννοὶ ΡΠ ΠΟ τ ΠᾺΟἢ. αὐ5 ἄρῃ Τινδη αηοη, 1915... . . Ὁ. ν» 2.80 

πάνθ: Ζαγ οορταμ]ῖα ἦδν δἰ τη ἰβοθη ΤΠ :α] δεῖς, 1915... . . .. 0» 4.-- 
δένεα: ΒρΟ δ ταπσ θη ἀπά ἜΤ ἴῃ ἄθι Πἰαΐμοη νοη Ῥαϊοπηαθ. 1915. . υ 1].- 
λους 1)16. ΟΠ Ρό ΠΕ να ΑΥΡΗ 4, 1015. . Πρ τὺ στό ευδ- 

ΠΙΝτχε: (ἸοδομΠτηϊουθᾶθ δα. οἰ] ο] ἃ Ἰζοβοσ, 1915. . . νὸν νὸν. ῳ. 0.80 

θιει5: ΡΠ Ποιὸ {ον αἴθ (ίίογ. 
1νξίος Βιιῖι. 1915. ΄. ἃ ἀχο πεο ΣΕ ουξο νοις ἌΝ ΠΕ ΡΠ 
Π)υἰττ65. θιιοἢ. 1. ΤΠ ππἔπας Ἔτι 10. ἜΡΙΟΝ ΟΉΝ » 9.580 

(Ἰονοχιπεπι ΛΟ] πο ον αἰζοι ἰδ] απ βο θη Οὐ ποἄοχίθ Ζὰ ἄθῃ ἈΠ Εν πάτο: 
σον 10 πτι ν- " πα το νγχν πᾺ τ " 

νὸν Πλπνλοκι ΡΟΡθΠν αἶτ5 ἘΣ τ ἫΝ ἀμ πδν. 1918 πον ΤΕΣ ΕΟ ΠΝ ΡΣ 

Βέμεπι: 16. Θαρίχα!οουαι]- Ἐαββαάθη γυϊαιοκίβοος Βαυΐθα, 1916. . . . . » 9.00 

Οκλενεν- ϑοηυσηηάαρυ: [,οἱ θηΐζοπς ΒΙΙηἶθβο. 1916... .- τῳ νὸν.» 10.860 

ΕΟ ΤῬπακκ: Ζιν Ἐπ χι ρσαπο ἤρου ἃ] [613 πιϊβομθη Ἰπβο] γι θη, 1912... . .. ὦἡκαὶ ὃ.- 

Τ. Νεισ τπεβοι ΖΓ. δἢ ὙΠΟ 0 ἴῃ Διαϊβοίιοη. 1019... τ, ὙΠ ἀν ΞΞ 

1. ΔΙιττινοοι: Ζαγ ΤΠ βίο ΠΟ ΡΌΒΟ ΟΠ ἴθ. (165. 5] πίβο θη (θθοίβ ΟἿ ΚΉΡΙΣ 
᾿  έϑυς πο σου νος κοτε ἢ ν..5. 

1. ΠΕεξω: ΠΕ ΕῊΣ ΟΣ τ Ἧ ἀριϊεις 1913. ΤΥ λα. » 2.50 

Μ΄. Κυππενδενεκι Πὸ ορροι ἀστοί ἴῃ γον Βοαάθαζαπο' [ὔν ἡ ἘΑΞΡΣ Ἴπε τς 
νοι Δ ἸοΪα 5 πες Ὁ} 9 ἘΠ οι πΠ ἘᾺΝ 9..- 

1. ΠΕπχεειν: ΠΙῸ Δαυιδ] πο 5. βαβδη  Ἰβο] θη ἘΠΕ ν ΟΠ ΕΝ 1914 . 8.-- 

Π. Υκακηλύνει [λον Τ]ογοπτίηονς ῬΠατατο ρα] ρβοϑί. 1914... ., 9. 9. τ» 3.- 

ΕΞ Πειιτχβοι: Βα 50 Π- ἈΚ κ  ἀ150}}- 1 {{πῖβο]ο ΑΟΟΔ ΡΟ] Αγ ἔνασιηθηίθ. 1914... » 2.60 

Κύαν: 3 Ὲ 1 εΠΠππσ Ἰἢ (165. Π5ὺ ΒΟ: 1918. τ΄ ον 5... 1.58} 

ΠΠ.- παρόν ον ἴθ ΜΝ οΥΓὈΠ Δι ρθη τη οἴηθηι θνὰ ΠΧ πες ἴπη ΧΟ παρυδις 1914 » 9.- 
Δ. Τα τχηλνν τ υοίο δὴ ΙΧδὺ] ΤΟ πὴ αι ἄοη ΦΖάΠ σὴ 181.---δ0. 1015... » 5.80 

12. Κα οκαι αν] 1). ἸΚπενόκεπι ΜΡ Βορίο τ ἄρον αἴὸ Τρ θἶβδο (ον ΑἸΒρτΑΡηρ; 
ἴα. κοροπαθ τοι, τῶν ΞΟΠ Ποὴ Κ αἰβου ρα] βίος ἰὼ Τυΐον. 1915... . 0.» θ680 

(. κοσκειανν: ἍΤ 5. Οἰκκα Ἵ {πδβις. ὩΣ ἀἸτοβίθ Δ ουϊλαον. 6 οβμδη 56 6 
1πονᾶῦαν. 1010. ΠΕ , πποἘσ Ὅς Ὁ ΥΥ προτ  Ν- 

Βειὶΐω. φεάγιοκε ἴθ ἰὸν Ἐεϊσμβάτυοϊκετεῖ. 

ν 



ΡΙΕΑΘΕ ὈΟ ΝΟΤ ΒΕΜΟΝΕ 

ΟΑΒΌΒ ΟΕ ΒΕΙΡΘΈΒΟΜ ΤΗΙ5 ΡΟΟΚΕΤ 

Ξε --- ---
ςς-ς.----ς- 

ΟΝΙΝΕΗΞΙΤΥ ΟΕ ΤΟΒΟΝΤΟ ΙΒΒΑΒῪ 

Ξε 9 --------ς-ς-ς- 




